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Tópicos avançados de Economia da
Infraestrutura: Transporte e Logística
Ementa
1 | Conceitos básicos
• Princípios e objetivos dos sistemas de
transporte e logística
• Demanda derivada
• Definição de infraestrutura
• 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

RECAP

RECAP
1. Perda de bem estar
i. Comportamento monopolista (caso do Aeroporto de Lisboa)
ii. Congestionamento rodoviário (das maiores externalidades negativas nas
cidades) (exercício: Congestionamento no Rio de Janeiro)
2. Planejamento de infraestruturas
i.

Gestão das tarifas (usar a elasticidade para atuar na procura e induzir
comportamentos que maximizem o bem estar econômico e social) (caso da
tarifação da rede de estradas em Portugal)
ii. Modelos de previsão
a) Ferramenta central de apoio ao planejamento
b) O que modela?
c) Como se estrutura?

RECAP

Modelos de previsão

Caixa negra

Caixa negra

Modelagem de demanda
• Desenvolvido pela primeira vez no final dos anos 50
• Ajuda a tomar decisões sobre o desenvolvimento futuro de sistemas de transporte
• Prevê padrões de viagem de 15 a 25 anos à frente
• O modelo é preditivo
• Uma compreensão clara do processo de modelagem e das suposições é essencial para
entender os planos de transporte.

Limitações
• Considera apenas fatores e alternativas explicitamente incluídos nas equações.
• Se os modelos não forem sensíveis a determinados fatores, eles não mostrarão nenhum efeito
deles.
• Isso pode levar a uma conclusão de que os fatores são ineficazes.
• Portanto, é fundamental considerar as suposições antes que as decisões sejam tomadas.

Como os modelos se encaixam no
processo de planejamento de
transporte?
• Definir problema
• Definir metas e critérios
• Coletar dados
• Previsão (modelagem)
• Desenvolver alternativas
• Avalie
• Finalize um plano de implementação

O que se modela…
• 1. Como será nossa comunidade no futuro?
• Quantas pessoas? (previsões de população)
• O que eles farão? (previsões econômicas)
• Onde eles farão isso? (padrão de uso da terra)
• 2. Quais são os padrões de viagem no futuro?
• Quantas viagens? (geração de viagem)
• Para onde irão as viagens? (distribuição de viagem)
• Quais modos eles usarão? (modo de divisão)
• Quais rotas eles seguirão? (atribuição de tráfego)
• Quais serão os efeitos dessa viagem? (análise de impacto)

Previsões
• População
• Número; Idade; Sexo; Ocupação
• Economia
• Emprego; Rendimento; Preço energia; Exportações;
• Usos do solo
• Alocar população e crescimento econômico; Estabelecer metas de uso da terra e taxas de
uso da terra; Alocar para locais específicos (política integrada usos do solo e transportes)

Definição de zonas e rede

Estrutura do modelo
Modelo dos 4 passos

Trip generation (geração de viagens)
• Cada zona gera ou atria viagens de acordo com a sua natureza socio-económica

Trip distribution (distribuição de viagens)
• Distribuição de todas as viagens por cada par OD

Trip distribution (distribuição de viagens)
• Distribuição de todas as viagens por cada par OD

Trip distribution (distribuição de viagens)
• O modelo mais simples e intuitivo é o modelo gravitacional

Lei Gravitacional de
Física

Trip distribution (distribuição de viagens)
• Custo generalizado de viagem

Trip distribution (distribuição de viagens)
• Custo generalizado de viagem

Modal split (repartição modal)
• A repartição modal distribuiu as viagens por cada tipo de modo

Modal split (repartição modal)
• O modelo logit é mais comum

Modal split (repartição modal)
• O modelo logit é mais comum

Modal split (repartição modal)
• O modelo logit é mais comum

Limitaçoes da repartição modal
• Escolha do modo afetada apenas pelas características de tempo e custo
• Fatores omitidos (amenidades, crime, segurança, segurança) não surtem efeito

Trip assignment
• Atribuição de rede
• Atribuição de rota
• Carregamento de rede
• Atribuição de viagem

Trip assignment
• Atribuição de rede
• Atribuição de rota
• Carregamento de rede
• Atribuição de viagem

Equilíbrio
• Wardrop equilibrium
"Sob condições de equilíbrio, o tráfego se organiza em redes congestionadas de tal
forma que nenhum operador individual de viagens pode reduzir seus custos de rota
trocando de rota".
• Todas as rotas usadas entre qualquer par de origem / destino têm custos iguais e mínimos,
enquanto todas as rotas não utilizadas têm custos maiores ou iguais. "

Exemplo

Problemas dos modelos de previsão
de demanda
1. Complexos do ponto de vista técnico
2. Dependentes de outros modelos de previsão (pop., renda, energia, etc.)
3. Muito dependentes da qualidade dos dados (para calibração)
4. Bons dados em mobilidade são caros (tecnologia pode ser usada para mitigar este
problema)
5. Requerem atualização (e investimento) permanente
6. Normalmente, em cada cidade, há um departamento de transportes que desenvolve,
mantém e atualiza os modelos (>20 pessoas); existem muitas empresas de consultoria
nesta área

Papel dos forecasts

O papel das previsões
• A imprecisão de previsão de tráfego tem sido um tema recorrente na agenda de pesquisa de
transporte há vários anos (Nicolaisen e Driscoll, 2014).
• O planejamento ou a construção de qualquer projeto de transporte ou alterações nas infraestruturas
existentes levanta a questão de quem utilizará a infraestrutura e / ou o serviço e como os usuários
serão beneficiados.
• Esses benefícios incluem economias com viagens no tempo - que podem representar até 80% dos
benefícios totais (Mackie et al. 2011), menor custo generalizado de viagens, menor pegada de
CO2 e menos acidentes de trânsito, entre outros fatores econômicos, sociais e ambientais.
• No entanto, a medição desses benefícios depende muito da previsão de demanda.

O papel das previsões
• O autor argumenta que as previsões de tráfego têm um papel fundamental ao longo do ciclo de vida
de uma estrada, particularmente em áreas diferentes, tais como:
• análise de custo-benefício (ou seja, o projeto deve ser desenvolvido ou não?);
• definir o valor dos pedágios;
• renegociações (ou seja, quais são os resultados e a compensação a ser paga à
concessionária privada com base na diferença entre o tráfego previsto e real) e;
• o “re-lance” (ou seja, qual é o preço base certo para a reapresentação de uma concessão
quando esta terminar?).

Tomada de decisão
• A etapa de tomada de decisão é a primeira etapa, em que a pergunta mais relevante para o projeto
deve ser respondida:
• o projeto deve ser implementado?
• Para responder a essa pergunta, várias atividades adicionais são necessárias.
• Por exemplo, um planejamento preliminar do sistema, layout e capacidade / serviço a ser
fornecido, entre outros. Isso está incluído nas atividades de planejamento e desenvolvimento de
conceitos, que são apoiadas por estudos técnicos, ambientais, sociais e econômicos.
• Esta etapa envolve o desenvolvimento de estudos de viabilidade para verificar a viabilidade
técnica, ambiental / social e econômica.
• Calcular a viabilidade de um projeto, com sua natureza multidimensional, ajuda a responder à
pergunta inicial e apoiar a decisão de ir / não ir. Esses estudos, particularmente aqueles com
uma análise econômica e ambiental / social, são normalmente realizados por meio de uma
análise de custo-benefício (ACB), que constitui a melhor prática metodológica mais aceita em
termos de avaliação de projetos (Mackie, 2010).

Tomada de decisão
• Com relação aos projetos de transporte, os benefícios mais relevantes são as receitas (por
exemplo, pedágios ou receitas de tarifas nos sistemas ferroviários) e economia de tempo. Em
relação às pedágios, é importante mencionar que estas não são um benefício por conta própria,
pois podem ser apenas consideradas redistribuição.
• Os pedágios representam um custo para o usuário e serão um benefício líquido para quem
cobrar o pedágio, que geralmente é uma concessionária, uma autoridade pública ou um terceiro
agindo em seu nome.
• Para rodovias sem pedágio, as poupanças de tempo são um dos benefícios mais relevantes,
embora, mesmo para rodovias com pedágio, a economia de tempo possa ser o maior benefício.
• Portanto, em um projeto de transporte, a imprecisão da demanda levará a erros nas receitas de
previsão e também na estimativa dos benefícios financeiros e econômicos de um projeto.

Operação e gestão
• Dependendo do país, a previsão de demanda poderia ser realizada por cada um dos possíveis
licitantes, ou pode ser fornecida pela autoridade contratante como um insumo para potenciais
licitantes (este é o caso em algumas concessões na Espanha, Brasil e Portugal) ( Oliveira et al.,
2016).
• A incapacidade potencial para atingir esses volumes predeterminados pode resultar na
necessidade de uma revisão do contrato ou mesmo renegociação.
• As renegociações dos contratos de PPP contam-se entre as principais ameaças ao sucesso
de um projeto e, nos estudos desenvolvidos por Guash (2006), Cruz e Marques (2013), Miranda
Sarmento & Renneboog (2016 a, b) e Domingues e Sarmento (2016) Verificou-se que a previsão
otimista está entre as principais razões para a renegociação de contratos.

Pesquisa

ISI Web of Science/Scopus databases which include, totally, or partially, the following set of
keywords: “traffic forecasts”; “traffic deviations; “optimism bias”; “rail projects”; “road
projects”, and; “traffic analysis”.
The methodology adopted focussed on the following variables: (a) Mean deviation; (b)
Standard deviation; (c) Historical evolution of mean deviation; (d) Historical evolution of
standard deviation; (e) Type of variables used in the analysis, and; (f) Main causes of
forecast inaccuracy.

Desvio de demanda
• O cálculo das previsões no ano

n (!"# ) utilizado nesta pesquisa, é o mesmo desenvolvido por

Flyvbjerg (2007) e Nicolaisen (2012), que é apresentado na Fórmula:

• !"# =
• where

%& '(&
(&

×100

,- is the real traffic/ridership in year n, and !- is the forecast in year n.

• FCn (-) -> demanda real abaixo do previsto
• FCn (+) –> demanda real acima do previsto

Distribuição dos desvios
• Como argumentado por Flyvbjerg (2008), se as imprecisões foram baseadas apenas em
argumentos técnicos, então a distribuição do erro seria normal e centrada em zero. As distribuições
de erro não seguem uma distribuição normal, nem tem uma média zero.
Rails

Roads

• Nossa análise mostra algumas evidências que confirmam essa conclusão.
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Desvio médio ponderado
• Após a separação dos dois tipos de projetos, o próximo passo é calcular um desvio médio
ponderado (WAD) encontrado nos estudos, considerando o tamanho da amostra, de acordo com a
Fórmula (1):

• !"# =
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• Para projetos rodoviários, a WAD é de 13,3%, enquanto para os projetos ferroviários é de 29,8%.
No entanto, usando os valores reais (calculando a média com os valores reais positivos e negativos
para cada um dos desvios, ou seja, permitindo “compensação” entre o tráfego acima e abaixo das
previsões), atingimos um valor de -9,3% para estradas e -23,6% para ferrovias.
• Isso significa que esses resultados confirmam que os projetos ferroviários têm, de fato, maior
propensão para desvios maiores, como apresentado por Flyvbjerg et al. (2005).

Desvio – ferroviários
• Várias razões podem determinar esse viés.
• Os projetos ferroviários são inerentemente diferentes das estradas e a demanda em projetos
ferroviários pode ser mais elástica do que a demanda por estradas, sendo, portanto, mais
vulnerável a variações.
• No entanto, há uma hipótese adicional segundo a qual os projetos ferroviários podem ser
favorecidos pelos tomadores de decisão, aumentando o viés otimista ou o viés estratégico das
previsões ferroviárias.

Desvio em função da amostra:
rodovia
• Com relação ao setor rodoviário, as Figuras apresentam o desvio médio e desvio padrão para todos
os estudos de projetos rodoviários, considerando o tamanho da amostra e os resultados para o
desvio padrão.
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Padrões históricos: rodovia
• As Figuras abaixo também representam os desvios médios e os desvios padrão, mas com uma
perspectiva temporal.
Historical evolution of mean deviations

Historical evolution of standard deviations
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Padrões históricos
• Podemos observar maior desvio médio em pequenas amostras e maior desvio padrão em
grandes amostras. Há um claro aumento nos estudos realizados nos últimos anos.
• Além disso, e mais intrigante, é a descoberta de que desvios médios e desvios padrão não estão
diminuindo com o tempo.
• Poderia argumentar-se que, com os avanços da ciência e da complexidade matemática /
computacional, seria possível obter modelos de previsão mais precisos e confiáveis. O acesso a
maiores quantidades de dados, juntamente com a capacidade de processar tais dados, poderia, em
teoria, aumentar a capacidade de previsão.
• No entanto, parece que os modelos tradicionais de previsão não conseguem melhorar radicalmente
a capacidade de previsão, o que é necessário para aumentar a robustez do processo de tomada de
decisão.
• A crescente complexidade dos padrões de mobilidade também tem dificuldade as previsões.

Padrões históricos
• Na verdade, Odeck e Welde (2017) argumentam que na Noruega, a precisão das previsões não
melhorou desde que os modelos de transporte se tornaram obrigatórios em 2006.
• Flyvbjerg (2008) também argumenta que se o problema fosse técnico, então seria de se esperar
que ao longo do tempo, a capacidade de resolver alguns dos problemas técnicos representaria uma
diminuição da imprecisão.
• Nas últimas décadas, tem havido um tremendo esforço para desenvolver metodologias mais
sofisticadas (por exemplo, algoritmos de inteligência artificial, etc.) e também a qualidade dos
dados. No entanto, para o setor rodoviário, uma melhoria significativa na precisão das previsões
ainda não foi fornecida.

Desvio em função da amostra:
ferrovia
• Nossas conclusões são semelhantes às dos projetos rodoviários, mas com o lado negativo de ter
um número menor de estudos.
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Padrões históricos: ferrovia
• Nossas conclusões são semelhantes às dos projetos rodoviários, mas com o lado negativo de ter
um número menor de estudos.
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Efeito Ramp-up
• Em geral, à medida que um projeto amadurece, o tráfego real cresce mais rápido do que o previsto.
Baeza e Vassallo (2012) estimam uma superestimação do tráfego de 43,64%, mas isso cai para
27,29% no ano 5. A mesma tendência é observada em Odeck e Welde (2017), mas neste caso, o
estudo mostra uma subestimação do tráfego de 4%, crescendo para 24% no ano 5.

Study
Bain (2009)
Welde and Odeck (2011 )
Baeza and Vassallo (2012)
Odeck and Welde (2017)

Year 1
-23.00%
-2.50%
-43.64%
4%

Year 2
-22.00%
-2.10%
-40.03%
10%

Year 3
-21.00%
+2.30%
-39.69%
13%

Year 4
-20.11%
n.a.
-29.17%
19%

E no longo prazo o que acontece? 30 anos?

Year 5
-21.00%
n.a.
-27.39%
24%
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Exemplo – Costa de Prata (Portugal)
• Costa de Prata (A17, A25, A29 e A44)
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Variáveis
• Os desvios podem depender de um conjunto de variáveis.
Desenvolvemos uma classificação dessas variáveis, com base
no tipo de cada variável. A classificação tem as seguintes
categorias:
• i) Variáveis do projeto: subdivididas em técnicas (características
técnicas / físicas do projeto), econômicas (essencialmente
custos e receitas) e previsões anteriores (no caso de projetos
brownfield);
• ii) Localização: localização geográfica do projeto (por exemplo,
país, região, cidade);

Type of variable

Technical
Project
Economic
Past forecasts
(brownfield projecfs)
Location
Procurement process
Macroeconomic

Legal and regulatory

Examples
Length
Stations per mile
No. of bypass schemes
Online improvements
Junction improvements
Greenfield/Brownfield
CAPEX
Toll revenues
AADT
No. of vehicles in peak
hour
No. of vehicles per day
Location of the project
No. of bidders
Type of process (e.g.
auction)
High income country
GDP
Rule of law (World
Bank)
Government learning
capacity (e.g. no. of
concessions the public
administration has
awarded in the past)

Variáveis
Type of variable

• iii) Processo de licitação: o nível de concorrência (por exemplo,
o número de licitantes) e o tipo de aquisição (por exemplo,
leilão ou concurso público);
• iv) Variáveis macroeconômicas: PIB e nível de desenvolvimento
econômico do país;
• v) Variáveis legais e regulatórias: tipo de regime jurídico e
capacidade do governo.

Technical
Project
Economic
Past forecasts
Location
Procurement process
Macroeconomic

Legal and regulatory

Examples
Length
Stations per mile
No. of bypass schemes
Online improvements
Junction
improvements
Greenfield/Brownfield
CAPEX
Toll revenues
AADT
No. of vehicles in peak
hour
No. of vehicles per day
Location of the project
No. of bidders
Type of process (e.g.
auction)
High income country
GDP
Civil Law
Government learning
capacity (e.g. no. of
concessions the public
administration has
awarded in the past)

Causas dos desvios nas previsões
• Podemos observar que as principais causas de imprecisão do tráfego são:
• 1) comportamento oportunista e viés otimista (por exemplo, Fouracre et al, 1990; Button et al., 2010)
• 2) mudanças demográficas e padrões de uso da terra (por exemplo, Horowitz e Emslie, 1978; Bain, 2009);
• 3) inadequação nos modelos de previsão e dados (Welde e Odeck, 2011 ou Nicolaisen, 2012);
• 4) incerteza geral (por exemplo, Odeck, 2013; Naess et al., 2015);
• 5) causas do projeto, tais como atrasos de qualidade ou construção, entre outros (por exemplo, Parthasarathi e
Levinson, 2010);
• 6) concorrência e demanda (Bain, 2009) e;
• 7) ciclo econômico (Mackinder e Evans, 1981).
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Causas dos desvios nas previsões
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Note: 1 – Horowitz and Emslie (1978); 2 – Mackinder and Evans (1981); 3 – Pickrel (1989); 4 – Fouracre et al. (1990); 5 – Flyvberg et al.
(2006); 6 – FTA (2008); 7 – Bain (2009); 8 – Button et al. (2010); 9 – Parthasarathi and Levinson (2010); 10 – Welde (2011); 11 - Welde and
Odeck (2011);12 – Baeza and Vassallo (2012); 13 – Nicolaisen (2012); 14 – Odeck (2013); 15 – Sanko et al. (2013); 16 – Black (2014); 17 –
Button and Chen (2014); 18 – Naess et al. (2015); 19 – Nicolaisen and Naess (2015); 20 – Salling and Leleur (2015).

Causas dos desvios nas previsões
• Poucos estudos identificaram objetivamente uma das principais razões para a imprecisão dos
transportes, embora a grande maioria deles identifique um conjunto de duas a quatro razões
principais para a imprecisão.
• Flyvbjerg et al. (2002, 2004, 2005) e Flyvbjerg e Cowi (2004) consideraram a seguinte classificação
para causas de imprecisão nas previsões:
• causas técnicas;
• causas psicológicas, e;
• causas político-econômicas.

Causas técnicas
• As causas técnicas estão relacionadas com os seguintes aspetos:
• Alterações sócio-económicas
• Modelos complexos
• Alteração nos usos do solo
• Alteração de tecnologias

Causas psicológicas
• Quem desenvolve os projetos tem um bias para o optimismo

Causas politico-econômicas
• Alteração de parâmetros base do forecast

Evolução do TMDA - O Caso da introdução de portagens nas ex-SCUT

Causas dos desvios nas previsões
• Como podemos ver, o comportamento oportunista e o viés otimista é a causa mais frequente de
imprecisão do tráfego, conforme identificado pela literatura passada.
• Isso pode se originar do lado público, através do viés político, ou do lado privado, do
comportamento oportunista.
• O viés político surge como a principal causa da imprecisão das previsões. Esse fato pode ser
entendido pelo fato de que a maioria dos projetos de transporte é altamente visível, exigindo
frequentemente um forte compromisso político e sendo usados em campanhas políticas.
• A decisão política de avançar com tais projetos nem sempre está em conformidade com o processo
de tomada de decisão técnica.

Causas dos desvios nas previsões
• Quando previsões detalhadas são realizadas para apoiar a ACB, o compromisso político com o
projeto é frequentemente tão alto que seria muito difícil interromper o projeto. Isso também está
relacionado ao modelo de planejamento de infraestrutura existente.
• Em vários países (por exemplo, Reino Unido, EUA ou França), os políticos geralmente apresentam
grandes planos de desenvolvimento de infraestrutura, contendo vários projetos distintos.
• Isso significa que um compromisso é feito com uma carteira de projetos, que pode (e provavelmente
incluirá) projetos menos atraentes.
• É mais difícil para os governos dar um passo atrás de projetos que já têm algum nível de
compromisso e apoio público, mesmo que o CBA não ofereça resultados positivos robustos.

Causas dos desvios nas previsões
• Esses planos são definidos mais por argumentos políticos do que técnicos, porém criam uma
expectativa entre o público de que os projetos irão adiante. As previsões para apoiar o CBA são
publicadas ao longo do processo, e se os resultados forem negativos, então seria difícil, nesta fase,
dar um passo atrás para questionar a sustentabilidade do projeto.
• Simultaneamente, com o aumento do uso de modelos de PPP, o comportamento oportunista das
concessionárias tornou-se mais frequente, como o aumento das previsões, com a esperança de
maximizar os subsídios públicos para compensar o menor tráfego no futuro.
• Quando as concessionárias são responsáveis pelas previsões, devido à falta de um mecanismo de
mitigação de risco de tráfego no contrato, o que é comum, o incentivo é que a concessionária
superestime as receitas de tráfego para ganhar o contrato.

Conclusões
• Independentemente das melhorias tecnológicas e metodológicas, o problema da imprecisão
das previsões permanecerá como um dos fatores mais relevantes para a avaliação e gestão
de projetos de transporte. Este problema é exacerbado pelo uso crescente da participação do
setor privado (através de concessões, ou PPPs), onde as previsões iniciais podem ter um grande
impacto no sucesso futuro de um projeto e seu custo.
• Consciente do típico otimismo excessivo das previsões do governo, o setor privado tipicamente
aplica estratégias de mitigação de risco, como “sistemas de banda” e modelos de reequilíbrio
econômico financeiro para compensar potenciais perdas de receita.
• O “sistema de banda” é uma estratégia de mitigação de risco, baseada na definição de limites
superiores e inferiores para a variação da demanda. Se a demanda varia dentro de certos limites,
então este é o risco incorrido pela concessionária privada. Se a demanda for menor do que o limite
inferior, a concessionária tem direito a uma indenização e, se estiver acima do limite superior,
poderá ter que dividir os ganhos com o concedente.

Conclusões

Fonte: Fernandes, Cruz e Moura (2018)

Conclusões
• A revisão sistemática apresentada nesta análise confirma algumas das conclusões existentes da
literatura, como a não normalidade do erro e a incapacidade de aumentar a precisão ao longo
do tempo. Além disso, também traz alguns elementos novos à luz, como um desvio médio menor
do que o de estudos anteriores, embora estudos anteriores tenham amostras significativamente
menores.
• Ao dividir os projetos por tipo (rodovias versus ferrovias), há evidências de um maior otimismo nos
projetos ferroviários.
• Grandes programas públicos para aumentar o investimento em ferrovias (por exemplo, na Europa)
favorecem investimentos ferroviários em estradas, o que, em última instância, pode levar a um viés
público estratégico de alto nível.

Conclusões
• A realidade mostrou que essas duas razões podem coexistir, mas o argumento dos autores é que,
quando a pressão política é alta, é mais provável que ocorra uma representação estratégica
equivocada e, quando essa pressão é baixa, o viés do otimismo involuntário é predominante.
• Essa discussão negligencia um aspecto fundamental, que é a incapacidade de determinar
exatamente onde um otimismo ingênuo termina, e um viés estratégico começa. A avaliação
independente de projetos é crucial, no entanto, essa sugestão muitas vezes surge como uma
panacéia para a maioria dos problemas técnicos / de governança do desenvolvimento de projetos
de grande escala.
• A maioria das previsões é baseada em modelos específicos de projetos, construídos em
características socioeconômicas locais / regionais, padrões urbanos e demográficos. As previsões
são então avaliadas caso a caso, de forma independente.

Conclusões
• Seria útil identificar cenários potencialmente excessivamente otimistas e fazer benchmarking de
projetos com outros semelhantes.
• Por exemplo, para uma determinada área geográfica (país ou continente), comparar os níveis
existentes de tráfego por km de estrada, ou o número de viagens por população, na área de
influência do projeto. Idealmente, um banco de dados internacional de projetos rodoviários ou
ferroviários forneceria uma ferramenta crucial para as previsões de benchmarking. Esse benchmark
ajudaria a diminuir qualquer comportamento oportunista ou estratégico tanto do setor público quanto
do privado.

Avaliação económico-financeira
de projetos de transportes

Objetivos
• Entender o conceito de avaliação
• Desenhar o perímetro da avaliação e respetivos impactos do ponto de vista da contabilização
de custos e receitas
• Dominar as técnicas de valorização e atualização
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Avaliação de empreendimentos
Estudo de viabilidade
São um exemplo da análise de sistemas e tem como objectivo avaliar a praticabilidade de
diferentes alternativas, distinguindo-se:
- Viabilidade financeira (considera apenas os fluxos monetários)
- Viabilidade económica (considera os benefícios e custos totais)
Decisão de investir
Considerando apenas a componente financeira e económica:
- Se económica e financeiramente viável: pode prosseguir
- Se economicamente viável e financeiramente inviável: os benefícios são maiores que os
custos, mas precisa de uma solução para garantir disponibilidade financeira nos pontos
críticos do empreendimento (e.g., subsídio)
- Se financeiramente viável e economicamente inviável: o empreendimento não deve
prosseguir
- Se económica e financeiramente inviável: não pode prosseguir

Avaliação de empreendimentos
Conceitos
Custo de vida total (whole-life cost): todos os custos e benefícios, iniciais e futuros
significativos e relevantes, ao longo do ciclo de vida de uma activo enquanto este cumpre
os requisitos de desempenho.
ISO 15686-5:2008 (3.1.14)
Externalidades (Externalities): custo associado com um activo que não se encontram
necessariamente reflectivos nas transacções entre fornecedor e consumidor.
ISO 15686-5:2008 (3.1.6)
Custo do ciclo de vida (life-cycle cost): custo de um activo ou de uma parcela ao longo do
ciclo de vida enquanto cumpre os requisitos de desempenho.
ISO 15686-5:2008
(3.1.7)

Conceitos
Conceitos
Custo de aquisição (acquisition cost): custo incorrido com aquisição de um activo por via de
compra/leasing ou por planeamento, concepção e construção. ISO 15686-5:2008 (3.1.1)
Custo de operação (operation cost): custos decorrentes do funcionamento e gestão da infraestrutura ou ambiente construído, incluindo serviços administrativos de suporte.
ISO 15686-5:2008 (3.1.11)
Custo de manutenção (maintenance cost): custo incorrido para manter um edifício ou os
seus componentes numa condição que lhe permita desempenhar as funções requeridas.
ISO 15686-5:2008 (3.1.9)
Custo do fim de vida (end-of-life cost): custo líquido de desfazer de um activo no final da
vida útil ou do período de depreciação.
ISO 15686-5:2008 (3.1.5)

Estimativa de custos
Métodos de estimativa de custos de construção de infraestruturas
Método da composição de custos
Método da analogia de custos
Método do custo paramétrico

Estimativa de custos
Método da composição dos custos
O método da composição de custos resulta da desfragmentação das atividades de
construção, nas suas componentes de custo mais básicas, a saber:
•
Custos diretos: Mão de obra, materiais, equipamentos e custos diversos de
estaleiro (e.g. energia, água, alimentação, gestão de resíduos, etc.)
•

Custos indiretos: custos de estrutura, financiamento, etc.

Estimativa de custos
Método da analogia de custos
O método da analogia de custos baseia-se na utilização de informação de projetos
anteriores para prever o custo do projeto atual, isto é, com base na seleção de
projetos anteriores com características técnicas semelhantes ao projeto que se
pretende custear, estima-se o custo esperado para o projeto em questão.
Este método pode ser aplicado ao projeto como um todo, ou a atividades específicas
do projeto. Embora este modelo seja mais subjetivo, na realidade, permite a obtenção
rápida de estimativas de custos, que, suportadas na experiência empírica, se revelam
com níveis elevados de exatidão.

Estimativa de custos
Método do custo paramétrico
O método do custo paramétrico baseia-se da definição de uma função paramétrica
que permite obter o custo, a partir de um conjunto de variáveis (inputs) devidamente
ponderadas por coeficientes. Isto é, traduz-se numa relação matemática e, isto é,
lógica e determinística, entre as várias características que se define como drivers de
custo (as variáveis).
Tipicamente, trata-se de uma regressão, cuja variável dependente é o custo,
regredida sobre variáveis independentes (drivers de custo), que podem ser aspetos
técnicos, operacionais, geográficos ou outros.
Este método adota geralmente a formulação genérica da regressão:
! = # + %& '& + %( '( + ⋯ + %* '* + +

y, é a variável dependente (custo global ou por unidade, e.g., m2);
b, é a interceção no eixo yy;
ai, é o coeficiente associado à variável independente Xi;
Xi, é a variável independente i;
n, é o número de variáveis independentes;
+, é o termo de erro.

Indicadores de decisão

VAL
Valor Actualizado Líquido (VAL)
Definição:
- O VAL, ou Net Present Value (NPV) é a diferença entre os valores dos benefícios e dos custos
previsionais que o caracterizam, depois de actualizados a uma taxa de actualização convenientemente
escolhida
,
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4 – ano da análise;
.) - CF equilibrado (diferença entre fluxos de entrada e de saída) no momento t;
-) - fator de atualização afetado ao ano t;
1 – taxa de atualização.

VAL
Valor Actualizado Líquido (VAL)
Na óptica da maximização da riqueza este é um indicador mais indicado porque
estima o valor gerado pelo empreendimento.
Requisitos gerais:
- Conhecimento da vida útil
- Conhecimento da totalidade dos fluxos monetários
- Conhecimento da taxa de actualização
Requisitos para comparações:
- Vidas úteis iguais ou:
- Conhecimento dos custos residuais
- Conhecimento dos custos de reinvestimento
- Investimentos iniciais semelhantes

VAL
Valor Actualizado Líquido (VAL) | Valor Presente Líquido (VPL)
Vantagens:
- Fornece directamente uma estimativa rápida de quanto poderão aumentar os
custos incluídos no denominador, sem que a rendibilidade do empreendimento
seja posta em causa
- Providencia uma indicação directa do benefício económico do empreendimento
Inconvenientes:
- Se os fluxos monetários forem negativos no final da vida do empreendimento,
uma taxa de actualização elevada não é conservativo
- O ajuste da taxa de actualização devido ao risco resulta na redução do impacto
financeiro de eventuais riscos se materializarem

TIR
Taxa Interna de Rendibilidade (TIR)
Definição:
- O TIR, ou Internal Rate of Return (IRR), de um empreendimento é a taxa para qual o
VAL é nulo, isto é, em que os valores actualizados dos benefícios e encargos se
equilibram
)
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- Trata-se de uma medida relativa de rendibilidade que traduz a taxa de remuneração
relativa do capital investido no empreendimento

TIR
Taxa Interna de Rendibilidade (TIR)
Na óptica da maximização da valorização este é um indicador mais indicado porque estima
a taxa de valorização do empreendimento.
Requisitos gerais:
- Conhecimento da vida útil
- Conhecimento da totalidade dos fluxos monetários
Requisitos para comparações:
- Vidas úteis iguais
- Investimentos iniciais semelhantes

TIR
Taxa Interna de Rendibilidade (TIR)
Vantagens:
- Mede a rendibilidade como uma percentagem de retorno por cada unidade
monetária investida
- Providencia uma indicação da margem de segurança do empreendimento em
termos percentuais
Inconvenientes:
- Podem existir várias TIR ou nenhuma TIR se o empreendimento tiver um fluxo
monetário não-convencional, isto é, um fluxo monetário em que o sinal varia
várias vezes ao longo do ciclo de vida
- Assume implicitamente que o fluxos monetários podem ser reinvestidos à TIR do
empreendimento ao longo de todo o ciclo de vida
- Pode resultar em conflitos com o VAL na comparação de empreendimentos
mutuamente exclusivos que diferem em termos de dimensão, padrão dos fluxos
monetários e vida útil

PRI
Período de Recuperação do Investimento (PRI)
Definição:
- O PRI, ou Payback Period (PBP), de um investimento corresponde ao número de
anos necessários para recuperar o investimento inicial
2
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- Embora originalmente tenha sido desenvolvido sem ter em conta valores
actualizados, é mais usual determinar o PRI tendo em consideração a
actualização

PRI
Período de Recuperação do Investimento (PRI)
Na óptica da maximização da liquidez este é um indicador mais indicado porque
estima o tempo que demora a recuperar o capital investido.
Requisitos gerais:
- Conhecimento parcial dos fluxos monetários
Requisitos para comparações:
- Vida útil dos empreendimentos
- PRI máximo definido pelo promotor

PRI
Período de Recuperação do Investimento (PRI)
Vantagens:
- É simples de calcular e fácil de compreender
- Informa relativamente ao grau de liquidez e de risco do empreendimento
Inconvenientes:
- Não tem em consideração os fluxos monetários gerados após o ano de
recuperação
- Apenas enfatiza a liquidez e não considera a rendibilidade

RBC
Rácios Benefícios-Custos (RBC)

Taxa de actualização

Taxa de actualização
A taxa de actualização é também conhecida por custo de oportunidade do capital ou
taxa mínima de rendibilidade do empreendimento, sendo constituída pelos seguintes
componentes:

TA=

1 + $1 1 + $2 1 + $3 − 1

- T1 (Taxa de remuneração sem risco): corresponde à taxa de remuneração sem
risco (normalmente considera-se obrigações do tesouro com maturidade
semelhantes à do período de análise)
- T2 (Prémio de Risco): consiste no prémio de risco ajustado para o projeto
- T3 (Inflação): taxa de inflação (utilizada nos cálculos a preços correntes)

Análises Custo Benefício em
Projetos de Transportes
Análise custo-benefício

Análises custo benefício
• A análise custo benefício é uma avaliação (implícita e explícita) dos benefícios e
custos (diretos e indiretos) associados à concretização de um projeto de
investimento

• Os benefícios e custos podem ser financeiros ou económicos (intangíveis)

• Obrigatórias por imposição da Comissão Europeia (qualquer projeto co-financiado
pela CE, tem a sua ACB devidamente auditada por Bruxelas)

Análises custo benefício
• Numa lógica de avaliação privada, as escolhas são feitas se:
• Benefícios (B) > Custos (C)
ou
• Benefícios líquidos (NB) = B – C > 0
• Numa lógica de avaliação pública, as escolhas são feitas se:
• Bem estar social (W) > Custos Totais (CTotais)
ou
• Benefícios social líquidos (NW) = W – CTotais > 0

Princípios da ACB
• Perspectiva de longo prazo
• Cálculo de indicadores económicos
• Abordagem microeconómica
• Abordagem incremental

Etapas da ACB
• Definição do contexto
• Definição de objetivos
• Identificação do projeto
• Viabilidade técnica e ambiental
• Análise financeira (custos e benefícios diretos)
• Análise económica (custos e benefícios económicos ou sociais)
• Análise de risco

Etapas da ACB

Definição do contexto político, socio-económico e
institucional

Definição dos objectivos

Definição do projeto

Responsáveis pela implementação e desenvolvimento

Viabilidade técnica e ambiental

Configurações técnicas alternativas, procura, análises de
impacte ambiental, análise de viabilidade técnica, análise de
custos

Viabilidade financeira (VF)

Análise dos cash-flows (e valor residual), análises das tarifas
(disponibilidade para pagar), fontes de financiamento, análise
de rentabildiade

VF >0
Projecto não requer “subsidiação”

VF <0
Projecto requer “subsidiação”
Viabilidade económica (VE)

Avaliação dos custos e benefícios indiretos, mérito
económico/social do projeto

VE >0
A sociedade fica melhor COM projeto
Análise de risco

Análises de sensibilidade, cenários alternativos, análise
probabilística

VE <0
A sociedade fica melhor SEM projeto

Exercício
Objeto: Construção de uma nova linha de Metrô
no Rio
Objetivo: Identificar os custos e benefícios a incluir
na avaliação financeira e econômica?
Como monetizar?
Como monetizar?

Aspetos críticos nos cálculos
• Identificar os custos e benefícios
-

Tempo poupado

-

Redução de acidentes (mortos, feridos, ...)

-

Emissões de CO2

• Como monetarizar custos e benefícios indiretos? (preços sombra; não há
mercado)
• Evitar “dupla contagem”
• Qual o horizonte temporal?
• Quais as taxas de atualização a utilizar?

Checklist
Etapa

Geral

Questão
-

Está a ser adoptada uma análise incremental?
O cenário base é credível?
Foi selecionado um horizonte temporal adequado?
Os impactos foram identificados e monetarizados?
A taxa de atualização é adequada?
A análise económica está suportada na análise financeira?

-

O contexto social, institucional e económico está corretamente
identificado?
Os impactos considerados são compatíveis com o contexto?
Existem barreiras significativas ao desenvolvimento do projeto

Definição do
contexto
-

Fonte: Comissão Europeia

Checklist
Etapa
Definição dos
objetivos

Questão
-

Identificação
do projeto

-

Os objetivos são definidos de forma clara?
Os objetivos estão alinhados com as necessidades identificadas?
Os objetivos estão definidos por indicadores quantitativos (com métricas
claras)?
Os objetivos estão alinhados com as políticas definidas pelo Governo?
O projeto é uma unidade de análise isolada?
As relações com outros projetos foram consideradas?
A capacidade técnica, financeira e institucional do promotor (entidade
concedente) foi analisada?
A área de impacto está claramente identificada?
Os grupos de utilizadores foram identificados?
Existem entidades/grupos afetados indiretamente? Se sim, foram
identificados?

Fonte: Comissão Europeia

Checklist
Etapa

Questão
-

Viabilidade
técnica e
ambiental

-

A procura/consumo atual foi analisada?
As estimativas futuras são realistas? Os pressupostos foram
definidos com base em cenários credíveis?
A viabilidade técnica foi desenvolvida com detalhe?
Foram analisadas opções alternativas?
Quais os critérios utilizados para definir as opções?
Os impactos ambientais negativos foram incluídos nos cash-flows?
A utilização da infraestrutura está em linha com as expectativas de
procura?
Os custos futuros foram estimados com cenários realistas?

Fonte: Comissão Europeia

Checklist
Etapa

Questão
-

Viabilidade
financeira

-

As amortizações e depreciações foram consideradas?
Os valores residuais foram calculados?
Os impostos sobre valor acrescentado (se recuperáveis) foram excluídos da
análise?
As transferências e subsídios foram excluídas das receitas “comerciais”?
Foram considerados princípios de subsidiação cruzada?
Se os cash-flows forem negativos, estão identificadas as fontes de
financiamento? Existe comportabilidade?
As taxas de remuneração estão em linha com os benchmarks do sector?

Fonte: Comissão Europeia

Checklist
Etapa
Viabilidade
económica

Questão
-

As externalidades foram incluídas na análise?
Foram corretamente avaliadas e monetarizadas?
Os problemas de “dupla contagem” foram devidamente
contabilizados?

-

Foram realizadas análises de sensibilidade às variáveis mais
críticas?
Foram definidos cenários alternativos (e.g. base, optimista e
pessimista)?
Os riscos foram analisados? Existem medidas de mitigação de
riscos?
Foram desenvolvidas análises ao risco?
O nível de risco global do projeto foi analisado?

Análise de risco

-

Caso de Estudo
LINHA DE METRÔ ATAKOY-IKITELLI LINE
REPUBLIC OF TURKEY
ISTANBUL (15 MHAB)

Project
The new metro line will be operated by the municipal enterprise Istanbul Metro A.S.. The line has
13,39 kilometers and 12 stations.

Istanbul Rail System

Methodology

The methodology followed to elaborate the economic and financial feasibility study was the following:
1 – Develop an typical economic feasibility model, for the project, to assess the feasibility at two levels:
• Financial level: analysis from a “private” perspective, accounting for all CAPEX, OPEX and
revenues;
• Economic level: analysis from a “public” or “social” perspective, accounting with all CAPEX, OPEX
and revenues and, additionally, with indirect costs and benefits (monetized):
2 – Based on the results of the project’s economic model, assess the impact on the IMM (which will be
responsible for the majority of CAPEX investments) and assess the impact on Istanbul Metro (which will be
responsible for the OPEX).
Project model

CAPEX

IMM model

Can the IMM cope with investment
financing requirements?

Is the project financially viable?
Is the project economically viable?

OPEX/Revenues

Istanbul Metro model

Can the Istanbul Metro cope with
operational financing requirements?

Financial NPV

IMM
Feasibility
study

€ 200000 000

€ 137603 072

€ 100000 000
€-€ 100000 000

Economic analysis results
Optimistic

-€ 200000 000

Financial IRR

10.00%
5.00%
0.00%

16.50%

Economic IRR

-304,141,185

-€ 400000 000

15.00%

€ 700000 000

Optimistic

7.67%

Base case

Pessimistic

€ 650604 913

€ 600000 000
€ 500000 000
349,790,072

€ 400000 000
€ 300000 000

146,280,207

€ 200000 000

-€ 300000 000

20.00%

IMM
Feasibility
Pessimistic
study

Base case

Economic NPV

Financial analysis results

€ 100000 000
-327,529,087
€25%

33,700,995
-340,167,868
23%

20%
14.21%

15%
6.21%
10%
5%
0%

5.00%

12.95%

12.01%

Risk analysis

The assumptions of each scenario were defined according to the following criteria:
1 – EBRD requests to include a variation in the EUR/TL rate
2 – The technical due diligence results; twocritical areas were identified based on the potential risk
(probability and impact).
The major risks were identified and a scale of 1 to 5 was defined to assess the probability of occurrence and
the impact of each risk.
The risk analysis was performed using a qualitative grading of the two risk components: probability of
occurrence and impact.

Scale

Scale for risk evaluation
Probability of
occurrence

Impact

1

Highly improbable

Very low impact

2
3

Improbable
50% probability

Low impact
Considerable impact

4

Likely to occur
Highly probable to
occur

High impact

5

Very high impact

NOTE: The assessment in terms of scale for each risk was
performed based on the interviews/discutions with IMM,
Istanbul Metro , AGA Enerji and EMAY Engineering, as well
as the technical analysis.

Probability of occurrence: the probability of
occurrence measures the likelihood of the risk of
occur. A classification of 1 is a risk that is very
unlikely to occur, and a classification 5 is almost
certain that will occur.
Impact: if the risk occurs it will impact the economic
and financial feasibility. A classification of 1 means
that it will not affect the global outcome of the
economic analysis while a classification of 5
represents a strong impact on the outcome of the
analysis.

Risk analysis

Based on the technical due diligence and a critical analysis of the “Economic and Financial Feasibility Study
2015” developed by Istanbul Metro , each risk was assessed in terms of its probability of occurrence given the
existing level of detail and consistency of technical and economic studies.
Type of risk

Risk identification

Design
Construction
Environmental(1)
Production
Expropriation(1)
Operation and maintenance
Technological
Demand
Commercial
Capacity
Financial
Inflation
Context Legal
Regulatory
Force majeure

Probability of
occurrence
1
3
2
1
2
2
3
1
3
2
2
1
1

Impact
4
5
4
3
3
3
4
4
4
4
4
2
5

Risk
Evaluation
4
15
8
3
6
6
12
4
9
8
8
2
5

Notes
1)
The environmental and
expropriation analysis is part of
the Social and Environmental
Due Diligence study. The correct
evaluation of these two risks is
dependent on the result of that
on-going project.

The risk analysis showed that there are two extremely relevant: risks and construction overruns and
optimistic forecasts in demand.

Transport model

The Transportation Model covers the road infrastructure and public transport to assign the demand for
private cars utilization and the public transport demand. Public transport network covers all public transport
lines operated in Istanbul (IETT bus, private public bus, minibus, metro, light rail system, tram, sea bus,
minibus motor, city lines).
Transport model based on the road network

Transport model based on the existing public
transport network

Demand

The public transport system is generally very congested everywhere and the increase in public transport utilization in the last few years has been immense. The
estimated demand of passengers for line M9 is 123 million for 2018, the first year of operation. This number seems too optimistic comparing with the levels of
utilization of lines M1 and M2 (around 5,8 million passengers per year per km of route) and M4 (3,1 million passengers per year per km of route) not to mention
M3 (1,2 million passengers per year per km of route). This estimation would lead to 9,1 million passengers per year per km of route which does not seem
feasible specially because it is serving a new area of development. Since it was not possible to carefully audit the model of the City, we had to consider an
empirical adjustment to the forecasted values. A more realistic forecast would be to decrease by 60% the initial estimates (which will be assumed as the base
case scenario for the economic evaluation).

Demand per km of line (million passengers per length)
10.00

9.21

9.00
8.00
7.00
6.00

5.78

△ -60%

5.80

5.29

5.00
4.00

3.12

3.00
2.00

1.19

1.00
0.00
M1

M2

M3

M4

Metrobus

Akatoy-Ikitely

Construction cost

Considering a 20% cost overrun in estimated costs for the Project, the final value is 30.3 M Euro per km (405 M €
total). It is still under the average of 35,6 M Euro per kilometre. Nevertheless, the area in which the project will be
developed in less sensitive from a topographical, archaeological and environmental perspective.
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All the costs presented in the figure are related with on-going projects. The differences on the costs are explained
by different geotechnical, archaeological, environmental and social impacts on the different segments.

Affordability analysis

The key conclusions of the affordability analysis are the following:
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An affordability limit of 10 per cent of household income on urban transport is considered. The lowest
income households are expected to spend above 9% of their income in the first years but as income is
expected to rise faster than tariffs, this effort will decrease with time.
The affordability model shows that the effort of an household with an average income in Istanbul is around
3% (which is similar to what happens in other European cities).
The average income per trip has been around 1,3 TRY in 2015 (should be around 1,45 TRY in 2016) (taken
from the figures of the demand and the accounts) and each household spends around 4,5 TRY per day in
public transport (numbers provided by IMM considering the income of the operator and the number of
households).

Affordability analysis
Model and results

Affordability analysis

In terms of benchmark of the average monthly cost of pass as percentage of the average salary, Istanbul has
average values (approx. 3%).
Cost of monthly pass as percentage of average salary
(Un: Percentage)
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Scenarios

Based on the this analysis, the two alternative scenarios (optimistic and pessimistic) were built with the
following assumptions:

Pessimistic
EUR/TRY rate

EUR/TRY 3,10(1)

Construction cost

20% cost overrun(2)

Demand/Revenue

65% demand/revenue
decrease (4)

Base case
EUR/TRY 3,50(1)

Optimistic
EUR/TRY 3,10(1)

10% cost overrun(2)

0% cost overrun(3)

60% demand/revenue
decrease (4)

50% demand/revenue
decrease (4)

Notes
(1)
Defined by EBRD.
(2)
Based on EPC contract and benchmark.
(3)
The best case assumes the same level of construction cost since it is unlikely to have a real cost bellow the base case.
(4) Based on the benchmark of demand analysis .

Project model specifications
II.

Operating Costs

Supplies and external services (see sheet ‘Production & Costs’) [values in euros]:
• Estimated based on existing calculations from IMM and Istanbul Metro

Operating costs [EUR]
Energy
Vehicle maintenance
Track maintenance
Staff costs
Other costs
Total operating costs
Operating costs [EUR]
Energy
Vehicle maintenance
Track maintenance
Staff costs
Other costs
Total operating costs
Operating costs [EUR]
Energy
Vehicle maintenance
Track maintenance
Staff costs
Other costs
Total operating costs
Operating costs [EUR]
Energy
Vehicle maintenance
Track maintenance
Staff costs
Other costs
Total operating costs

2019
2,469,409.54
44,582.77
50,592.62
6,173,281.23
873,786.62
9,611,652.77
2026
2,847,723.63
51,412.45
55,116.93
6,586,349.48
954,060.30
10,494,662.78
2033
3,516,526.91
66,661.50
63,311.97
7,925,804.92
1,157,230.58
12,729,535.88
2040
4,039,383.76
72,926.84
70,686.74
9,104,258.67
1,328,725.45
14,615,981.45

2020
2,395,929.66
43,256.05
49,087.29
5,989,588.36
847,786.30
9,325,647.66
2027
2,904,678.03
52,441.04
56,219.62
6,718,075.96
973,141.31
10,704,555.95
2034
3,586,857.14
64,756.66
64,578.41
8,084,320.88
1,180,051.31
12,980,564.40
2041
4,120,171.42
74,385.00
72,100.34
9,286,343.62
1,355,299.88
14,908,300.25

2021
2,385,661.71
43,070.29
48,877.23
5,963,918.69
844,152.63
9,285,680.54
2028
2,962,771.39
56,164.17
57,344.07
6,852,437.92
992,871.60
10,921,589.15
2035
3,658,594.23
66,052.12
65,870.24
8,246,007.60
1,203,652.42
13,240,176.60
2042
4,202,574.76
75,872.70
73,542.44
9,472,070.86
1,382,405.97
15,206,466.74

2022
2,433,374.51
43,931.80
49,854.37
6,104,588.17
863,174.89
9,494,923.74
2029
3,022,027.04
54,559.36
58,490.81
6,989,486.65
1,012,456.28
11,137,020.14
2036
3,731,766.16
67,372.96
67,187.45
8,410,927.77
1,227,725.59
13,504,979.95
2043
4,286,626.45
77,390.45
75,013.55
9,661,511.92
1,410,054.08
15,510,596.45

2023
2,745,879.82
52,052.40
49,669.00
6,249,706.94
909,730.60
10,007,038.77
2030
3,082,467.25
55,650.65
59,660.35
7,155,858.25
1,035,363.55
11,389,000.04
2037
3,806,401.45
68,720.24
68,531.10
8,579,146.17
1,252,280.15
13,775,079.11

2024
2,800,797.60
50,565.10
54,208.86
6,477,816.17
938,338.77
10,321,726.49
2031
3,379,975.64
61,021.61
60,853.72
7,618,036.53
1,111,988.65
12,231,876.14
2038
3,882,529.61
73,599.44
84,927.41
8,750,729.13
1,279,178.45
14,070,964.04

2025
2,791,885.91
50,404.58
54,036.52
6,457,205.10
935,353.42
10,288,885.53
2032
3,447,575.05
62,242.45
62,070.93
7,770,397.01
1,134,228.49
12,476,513.92
2039
3,960,180.19
71,496.65
69,300.60
8,925,743.48
1,302,672.30
14,329,393.23

Project model specifications
III.

Demand

The demand was calculated based on existing demand studies and reductions were made accordingly,
as detailed in the report (see sheet ‘Demand & Revenues’). The basis forecast is the original forecast
made by IMM

Project model specifications
IV.

Turnover

Revenues (sheet ‘Demand & Revenues’) [values in euros] are based on a passenger average fare of
$0.57 in 2019 and presented for the Base Case Scenario:

Project model specifications
V.

CAPEX

CAPEX and depreciation [values in euros] (see sheet ‘CAPEX & Depreciation’):
• CAPEX depends on each scenario. The following table presents CAPEX without increase in construction costs.
CAPEX - Initial investment [EUR]
Civil works
TBM tunnel / Trackwork
Stations
E&M
Elevators and escalators
Power supply system
Signaling
Communication
Environmental control systems
Auxiliary station systems
Rolling stock
Total accumulated with rolling stock

2015
22,636,583.04
7,899,224.29
14,737,358.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,636,583.04

2016
67,909,749.11
23,697,672.87
44,212,076.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,546,332.14

Economic•lifeDepreciation
- Initial investmentis based on
Years
Depreciation
rate
the following
rates:
Civil works
TBM tunnel / Trackwork
70.00
1.43%
Stations
70.00
1.43%
E&M
Elevators and escalators
30.00
3.33%
Power supply system
30.00
3.33%
Signaling
30.00
3.33%
Communication
30.00
3.33%
Environmental control systems
30.00
3.33%
Auxiliary station systems
30.00
3.33%
Rolling stock - initial investment
35.00
2.86%
Rolling stock
35.00
2.86%

2017
90,546,332.14
31,596,897.15
58,949,434.99
44,773,667.86
4,810,273.90
11,453,875.22
8,741,808.21
6,946,208.42
8,744,166.19
4,077,335.92
50,000,000.00
275,866,332.14

2018
45,273,166.07
15,798,448.58
29,474,717.49
67,160,501.79
7,215,410.84
17,180,812.83
13,112,712.32
10,419,312.63
13,116,249.28
6,116,003.88
50,000,000.00
438,300,000.00

2022
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,111,111.11
449,411,111.11

2030
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,111,111.11
460,522,222.22

Total
226,365,830.35
78,992,242.88
147,373,587.47
111,934,169.65
12,025,684.74
28,634,688.05
21,854,520.53
17,365,521.06
21,860,415.47
10,193,339.80
122,222,222.22

Project model specifications
X.

Economic Benefits

Economic Benefits (sheet ‘Economic benefits’) [values in euros] are based on IMM 'Financial and
Economic and Feasibility Analysis Report‘:

Economic benefits [EUR]
Travel time cost savings
Total operating cost savings
Investment cost savings
Road maintenance cost savings
Road accident cost savings
Total economic benefits
Economic benefits [EUR]
Travel time cost savings
Total operating cost savings
Investment cost savings
Road maintenance cost savings
Road accident cost savings
Total economic benefits
Economic benefits [EUR]
Travel time cost savings
Total operating cost savings
Investment cost savings
Road maintenance cost savings
Road accident cost savings
Total economic benefits
Economic benefits [EUR]
Travel time cost savings
Total operating cost savings
Investment cost savings
Road maintenance cost savings
Road accident cost savings
Total economic benefits

2019
33,245,384.14
28,969,852.90
27,542,400.00
478,836.86
1,222,704.72
91,459,178.62
2026
44,864,659.43
29,146,107.67
471,545.45
481,967.28
1,229,830.96
76,194,110.80
2033
61,315,020.09
30,825,006.86
242,509.09
509,312.88
1,301,274.14
94,193,123.06
2040
81,717,260.73
32,549,467.12
660,163.64
538,080.86
1,373,674.89
116,838,647.23

2020
33,774,905.43
28,120,193.46
534,965.85
464,743.99
1,186,914.64
64,081,723.38
2027
47,001,636.74
29,353,406.80
188,618.18
484,857.86
1,239,352.81
78,267,872.39
2034
63,969,012.30
31,032,305.99
24,601,200.00
512,203.79
1,310,795.99
121,425,518.07
2041
85,003,532.75
32,802,327.30
714,054.55
542,393.81
1,384,154.66
120,446,463.06

2021
35,175,919.26
28,068,767.72
592,800.00
464,221.33
1,184,271.85
65,485,980.15
2028
49,206,244.11
29,606,266.99
242,509.09
489,170.81
1,249,832.57
80,794,023.57
2035
66,705,738.50
31,285,166.18
741,000.00
516,516.74
1,321,275.75
100,569,697.18
2042
88,390,945.87
33,055,187.49
431,127.27
546,706.43
1,394,634.75
123,818,601.82

2022
37,491,021.68
28,639,139.77
536,342.86
473,274.23
1,208,885.75
68,348,664.28
2029
51,480,460.34
29,859,127.17
242,509.09
493,483.77
1,260,312.34
83,335,892.71
2036
69,527,610.66
31,538,026.37
808,363.64
520,829.36
1,331,755.51
103,726,585.54
2043
91,882,438.85
33,308,047.68
485,018.18
551,019.39
1,405,114.51
127,631,638.61

2023
38,802,445.35
28,424,160.65
427,367.44
469,630.98
1,199,941.97
69,323,546.40
2030
53,826,321.85
30,066,426.30
188,618.18
496,374.34
1,269,834.52
85,847,575.20
2037
72,437,110.11
31,790,886.55
754,472.73
525,142.32
1,342,235.61
106,849,847.33

2024
41,079,752.04
28,875,208.39
427,367.44
476,994.11
1,219,111.81
72,078,433.78
2031
56,245,922.62
30,319,286.49
242,509.09
500,687.30
1,280,314.28
88,588,719.78
2038
75,436,788.59
32,043,746.74
660,163.64
529,455.28
1,352,715.37
110,022,869.62

2025
42,456,399.66
28,659,749.96
417,654.55
473,349.12
1,210,138.89
73,217,292.17
2032
58,741,416.61
30,572,146.68
242,509.09
505,000.26
1,290,794.04
91,351,866.68
2039
78,529,271.93
32,296,606.93
660,163.64
533,767.90
1,363,195.13
113,383,005.52

0. Executive summary
Financial analysis results
Economic analysis results
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The results of the analysis show that:
- All the scenarios have negative financial NPV;
- All the scenarios have a positive economic NPV;
- The IRR for the base case is 12,95%;
- The pessimistic scenario also has an IRR above 12%;

Avaliação de Projetos de
Transportes
Desvios de custos e prazos

Desvios de custos e prazos em infraestruturas de
transporte

Introdução
Grandes projetos de infraestruturas frequentemente sofrem de atrasos significativos
de custos e de prazos
•
•
•
•

São tecnicamente complexos
Muitas vezes é a primeira vez que se constrói algo do género
Quando envolvem tunéis, existe muita incerteza sobre o subsolo
Têm problemas ambientais

•

Mas sobretudo…Estão envolvidos numa teia de relações e interesses complexa

•

Este é um tema muito difícil de pesquisar por falta de dados objetivos, reais e
confiáveis

Introdução
Berlin Brandenburg Airport

Custo previsto: 2.8 bilhões Euros
Custo real: 9 bilhões Euros
Construção começou em 2006, deverá abrir em 2020..

Causas: Problemas com declarações de
impactos ambientais, protestos da população
nas imediações, erros de projeto, corrupção

Introdução
Berlin Brandenburg Airport

Introdução
Mas mesmo em projetos mais
pequenos (e menos complexos),
estes desvios podem ocorrer…

Pte Rainha Santa Isabel (Coimbra, Portugal)

Custo previsto:39 milhões de Euros
Custo real: 110 milhões Euros
Atraso: 5 anos

Introdução
Os projetos executados com recurso
a PPP tendem a demonstrar uma
melhor performance (on-budget e
on-time)

Pte Vasco da Gama (Lisbon)

Custo previsto: 1 bilhão Euros
Custo real: 1 bilhão Euros
Atraso: 0 dias

Pesquisa

Introdução
• Por que os projetos públicos em geral, e particularmente no campo dos transportes, apresentam
custos finais diferentes (e geralmente mais altos) do que os previstos?
• Em projetos de transporte, o que determina a existência de desvios de custo e excesso de custos?
Isto é apenas o efeito de razões endógenas, relacionadas com as características do projeto, ou
também de motivos exógenos?
• Como a literatura sobre desvios de custo de projetos de transporte é limitada, este trabalho tem
como objetivo identificar os principais determinantes de desvios de custos e superações em
projetos de transporte. O trabalho também testa se os modelos endógenos podem nos ajudar a
entender se o contexto e o ambiente do projeto que estão sendo desenvolvidos têm um impacto.

Introdução
• Nos projetos, o desvio de custo é o desvio do custo final quando comparado com o custo
inicial (previsão). Esse desvio pode ser positivo ou negativo (ou seja, o custo final está acima
ou abaixo do inicial).
• As pesquisas anteriores sobre desvios de custo no setor de transportes chegou a duas conclusões
principais: primeiro, há uma grande variação de desvios de custo, com quase todos os projetos
tendendo a ter excesso de custo; segundo, em relação aos determinantes de desvios de custo, a
literatura tem focado principalmente nos motivos endógenos do projeto (como escala,
propriedade ou conceito e planejamento), e menos nas razões exógenas.

Estudo
• Para compreender a razão dos desvios, foram analisados mais de 1000 projetos de transportes,
em Portugal, desenvolvidos entre 1980 e 2012.
• Foram formuladas 4 hipóteses:
• Hipótese 1 - Determinantes políticos: ciclos políticos e eleitorais contribuem para o aumento
dos desvios de custos e superações;
• Hipótese 2 - Determinantes da governança: melhor estrutura institucional e regulatória reduz os
desvios de custos e os excessos;
• Hipótese 3 - Determinantes econômicos: melhores ciclos econômicos aumentam os desvios de
custos e os excessos, enquanto melhores condições fiscais tendem a reduzir os controles de
gastos.
• Hipótese 4 - Determinantes do projeto: características endógenas do projeto, como tamanho e
propriedade, podem afetar o desvio de custo e os excessos.

Dados
• Hipótese I - determinantes políticos
• Os ciclos políticos e o contexto devem impactar no desvio de custos e nos excessos. Os motivos
apresentados acima incluem “deturpação estratégica” (Flyvberg et al., 2002). Espera-se que o
processo de tomada de decisões seja influenciado pela decisão política em relação a eleições e
votos.
• Esperamos um comportamento oportunista do setor público, impulsionado pelo objetivo de ganhar
eleições e também por empresas privadas que usam eleições para aumentar as receitas.
Subestimar os custos pode ser uma estratégia para obter a aprovação dos projetos. Em nossos
modelos, usamos o tipo de governo (governo, assumindo 1 se o governo é de direita e 0 de outra
forma). Os governos de direita são normalmente mais conservadores e tendem a ser mais realistas
na previsão dos custos de conclusão. Também consideramos se o governo tinha uma maioria
(govmaj, assumindo 1 se o governo tivesse uma maioria e 0 caso contrário). Além disso, a
estabilidade política também foi considerada (polstab). Esta é uma variável discreta, fornecida pelo
Banco Mundial, que é medida como sendo a variação anual no percentil de Portugal, variando de 0
a 100.

Dados
• Hipótese II - Determinantes da governança
• Esperamos que uma melhor governança pública, regulamentação e sistema legal tenham um
impacto na redução de desvios de custos e excedentes. Para essa hipótese, usamos as seguintes
variáveis do Banco Mundial (Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, 2011): deltarlaw (o estado de direito),
refletindo o ambiente legal; deltacorrp, medindo o nível de corrupção; deltagoveff, refletindo a
eficiência do setor público; deltaregulq, medindo a qualidade do regulamento do país. Esses índices
variam de 0 a 100, sendo 100 a pontuação mais alta. Além disso, calculamos a variação anual de
cada índice. Para fins de controle, usamos o law2008, que é uma variável dummy, assumindo 0 se
o projeto é anterior a 2009, e um se é depois. O motivo para este manequim é que um novo quadro
jurídico, baseado nas directivas da UE sobre contratos públicos, foi aplicado em 2008. Esperamos
que esta nova lei reduza o nível de desvios.

Dados
• Hipótese III - Ambiente Econômico
• A situação econômica deve impactar no desvio de custos dos projetos. À medida que melhores
ciclos econômicos aumentam as receitas públicas, isso pode levar a uma redução na eficiência dos
mecanismos de controle de gastos dos governos. Portanto, esperamos que essa hipótese esteja
relacionada a níveis mais altos de desvios de custo. Para avaliar isso, utilizamos as seguintes
variáveis: PIB (crescimento do PIB) e investimento público (investimento público em porcentagem
do PIB). Para controlar os efeitos da crise financeira, utilizamos uma variável dummy (fincrisis,
assumindo zero se o projeto for anterior a 2007, e um depois).

Dados
• Hipótese IV - Determinantes do projeto (endógeno) Para nossa hipótese de determinantes
endógenos, usamos a seguinte variável de projeto: largeproj, uma variável dummy assumindo 1 se
o projeto é considerado legalmente como um projeto grande e 0 caso contrário. Grandes projetos,
de acordo com alguns da literatura, são caracterizados por desvios de custo, devido à sua maior
complexidade e incerteza (Flyvberg et al. 2002, 2004). No entanto, outros autores (por exemplo,
Odeck 2004) afirmam que grandes projetos também podem diminuir os desvios de custo, pois são
mais controlados, têm maior escrutínio público e têm um nível mais alto de recursos. Para fins de
controle, também executamos a regressão substituindo a variável largeproj pelo log do custo inicial
do projeto (chamado loginitialcost).

Dados
• Em média, o custo inicial de cada projeto era de 2,6 milhões de euros e o custo final era de 2,9
milhões de euros, o que significa um custo médio de 300.000 euros.
• Os projetos variam de 31.000 a 308 milhões de euros. Nossa amostra abrange várias áreas de
transporte e novos projetos e atualizações para projetos existentes. Utilizamos duas
variáveis dependentes diferentes neste trabalho.

Dados
Histogram of cost deviations

Conclusões
• Para nossa primeira hipótese (política), podemos observar que há evidências (ainda que fracas)
de que governos majoritários e governos de direita levam a menos desvios de custos.
• Em relação à segunda hipótese (governança), existem algumas evidências de que um melhor
arcabouço legal e regulatório está relacionado com menores desvios de custo. Além disso, a
introdução de uma nova lei em 2008, seguindo as diretivas da UE sobre contratos públicos,
mostrou-se eficaz na redução de desvios.
• Nossa terceira hipótese (econômica) nos mostra que a inflação e o crescimento econômico são
determinantes relevantes dos desvios de custo. Além disso, maior investimento público está
relacionado a um maior nível de desvios. A crise financeira reduziu os desvios de custo nos
projetos públicos de transporte.
• Finalmente, nossa última hipótese (variáveis de projeto) mostra que os projetos de transporte
desenvolvidos pelo governo local tendem a ter menos desvios. Não encontramos evidências
de que projetos maiores sejam mais propensos a desvios, seja ao usar a variável largeproj e a
variável loginitialcost.

Desvios de custos no Reino
Unido

Dados

WORK IN PROGRESS

• 175 projetos de transportes no Reino Unido, desenvolvidos entre 1985 e 2018
• Os resultados confirmam que os projetos de transporte mostram uma tendência de
superação, embora existam diferenças significativas entre os projetos rodoviários (com um
desvio médio de 18%) e outros tipos de projetos de transporte (com um desvio médio de
30%). Os resultados mostram que um aumento nos níveis de eficiência do governo leva a
uma redução nos custos excedentes. Os governos locais exibem menores custos excedentes
quando comparados aos governos centrais.

Hipóteses
• Com base nos fundamentos teóricos e na literatura existente, formulamos as seguintes hipóteses:
• Hipótese I - Um melhor ambiente institucional e maior eficiência governamental levam a menos
desvios e superações.
• Hipótese II - Um melhor ciclo econômico leva a mais desvios e superações.

Resultados
Table 2 – Cost deviations and overruns by transport subsector
Number of projects
No. of projects with
overruns
Weighted
average
deviation
Standard deviation
Minimum
Maximum

cost

Roads
162
117

Other transport sectors
13
13

cost

18%

60%

32%
-84%
100%

35%
-22%
-92%

Resultados
• Nossa média ponderada de desvio de custo é de 30%, com um desvio padrão de 32%, variando
entre um mínimo de -83% e um máximo de 100%. Como mencionamos acima, nossa distribuição
mostra uma assimetria à direita em termos de desvios de custo. Isso está de acordo com a literatura
anterior, conforme discutido acima.
• A maioria dos projetos da nossa amostra é do setor rodoviário (93%). No setor de rodovias,
descobrimos que 72% dos projetos têm custos excedentes. No entanto, o desvio do custo médio
ponderado no setor rodoviário é relativamente menor do que a média da amostra (18% em
comparação com os 30%). Para os outros projetos de transporte, encontramos custos excessivos
em todos os projetos, com um desvio de custo médio ponderado maior do que a média da amostra
(60% versus 30%).

Resultados
• Como esperado, de acordo com nossa primeira hipótese, descobrimos que melhor indicadores de
eficiência institucional e maior governança tendem a reduzir os desvios de custo.
• Este é particularmente o caso em relação à melhor eficiência do governo, que é especialmente
relevante em termos de redução de desvios de custo. Isso significa que os desvios de custos
tendem a diminuir quando há uma melhoria na percepção de um país quanto à qualidade do
serviço público e do serviço público e também seu grau de independência em relação às
pressões políticas. Esses resultados confirmam as evidências da literatura de que a governança
influencia os desvios de custo.
• Uma estrutura institucional e de governança ineficiente enfraquece as organizações públicas que
são responsáveis pelo processo de tomada de decisão para a construção, e pela contratação de
empreiteiros privados para realizar essas obras públicas. Tal contexto institucional deficiente
também pode levar a custos excessivos que se originam de subestimações de custo devido a
comportamentos não ótimos por tomadores de decisão públicos que buscam agilizar o processo de
aprovação de tais investimentos públicos (Cantarelli et al. (2010); 2019a, b

Resultados
• Em relação à nossa segunda hipótese (de que tempos econômicos melhores levam a mais desvios
de custo), temos evidências de que um maior crescimento do PIB tende a aumentar os desvios
de custo.
• Isso significa que ciclos econômicos melhores resultam em mais dinheiro do governo sendo
disponibilizado para ser gasto, o que pode levar a uma redução dos controles sobre os
gastos e, portanto, impacta positivamente nos desvios de custo. Ou seja, mais dinheiro investido
leva a um maior número de infra-estruturas públicas a serem aprovadas. No entanto, devido a um
aumento no tempo de resposta causado por regras rígidas de contratação para a administração
pública, mais projetos são examinados, usando os mesmos recursos de controle.
• Nossas variáveis de controle mostram algumas (embora fracas) evidências de que grandes
projetos tendem a reduzir os desvios de custo. Além disso, os governos locais parecem ser
mais eficientes na gestão de projetos de transporte, uma vez que têm menores desvios de
custo.

Conclusões
• O valor médio dos excessos também mostra evidências de certas diferenças entre projetos
rodoviários e outros tipos de projetos de transporte - 18% e 30%, respectivamente. Este facto é
atribuível ao facto de os caminhos-de-ferro, os aeroportos e os transportes urbanos serem, em
geral, mais complexos do que as infra-estruturas rodoviárias e, por conseguinte, mais vulneráveis a
derrapagens. Pesquisas futuras também devem estudar projetos desenvolvidos e gerenciados pelo
setor privado, usando modelos de PPP / PFI, a fim de verificar se os determinantes são
consistentes ou se demonstram diferenças relevantes.

