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1.

Introdução e Contextualização

Mudanças observadas na distribuição e disponibilidade de água causadas por variações
climáticas podem gerar déficits hídricos que se traduzem em perdas econômicas. A quantificação
dessas perdas econômicas, considerando diferentes cenários climáticos, é o que chamamos
neste estudo de Risco Climático Total da bacia hidrográfica. Além de refletir a magnitude das
perdas econômicas na bacia decorrentes de escassez hídrica, o Risco Climático Total embasa o
cálculo do benefício de medidas de adaptação e, assim, possibilita posterior análise custobenefício de cada uma dessas medidas.

Nesse sentido, o encadeamento de etapas que compõe a ACB proposta exige informações
complementares que auxiliam sua aplicação e, ao mesmo tempo, representam demandas
individuais por conhecimento específico. Assim, o Produto 1-B é composto por dois volumes, o
primeiro apresentando métodos de estimação de perdas econômicas associadas a eventos
críticos, e o segundo, trazendo a caracterização de potenciais medidas de adaptação à mudança
do clima.
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Figura 1.1
Volumes de apêndices conceituais no contexto da ACB

Fonte: elaboração própria.

Ambos os objetivos, tanto o cálculo do Risco Climático Total quanto do benefício de medidas de
adaptação, são peças-chave no desenho e análise de políticas públicas e fundamentam a tomada
de decisão das agências governamentais. É, portanto, importante contextualizar esses cálculos
em discussões mais gerais sobre métodos de estimação de perdas econômicas e, assim,
observar os principais méritos e limitações desses métodos.

Estimação de perdas no contexto da ACB
O termo “eventos críticos” vem sendo empregado no setor de recursos hídricos em referência a
fenômenos climáticos extremos. Uma vez que a designação “desastre natural” implica na
quantificação

dos

danos

associados

à

ocorrência de um evento adverso em termos
do prejuízo causado, faz-se imperativo,
neste caso, considerar também o grau de

O termo “eventos críticos” também é adotado devido sua
maior utilização no setor de recursos hídricos. No entanto,
observa-se que a literatura em geral (inclusive a aqui
consultada) refere-se mais genericamente a “desastres
naturais”, os quais incluem eventos de escassez hídrica.

vulnerabilidade do sistema apreciado. Dessa
forma, ao se referir a um desastre natural, abrange-se a intensidade das avarias causadas por um
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evento adverso, enquanto que a alusão a eventos críticos se relaciona apenas à sua potencial
magnitude.

Neste sentido, o interesse deste apêndice reside nos métodos de estimação dos custos
associados a eventos críticos e, consequentemente, no cálculo dos benefícios, ou seja, das
perdas evitadas, de medidas de adaptação frente a potenciais estímulos climáticos1.
Considerando os objetivos do estudo e as pretensões deste apêndice em relação às
quantificações subsequentes do Risco Climático Total, o documento foi desenvolvido, a princípio,
a partir de uma abordagem conceitual abrangente para, posteriormente, focar em aspectos
específicos da escassez hídrica
É fundamental reforçar que o presente esforço se dá dentro dos limites de um estudo com
escopo definido, qual seja: a avaliação e comparação dos custos e benefícios de medidas de
adaptação que ajudem na composição de sistemas mais resilientes frente a eventos de escassez
hídrica em bacias hidrográficas, considerando conjunturas específicas da mudança do clima.

Cabe também ressaltar que tal esforço não pretende ser exaustivo, mas sim busca introduzir os
conceitos úteis para a condução de uma Análise de Custo-Benefício - ACB de medidas de
adaptação para eventos de escassez. O universo de estimação de perdas é vasto e as referências
encontradas ao final do apêndice oferecem guias mais compreensivos para o leitor (vide
Bibliografia consultada e recomendada)2.

Por que estimar as perdas econômicas resultantes da ocorrência de eventos críticos?

O presente apêndice possui dois principais objetivos: i) apresentar o contexto que cerca o
processo de estimação de perdas econômicas associadas a eventos críticos no âmbito de uma
análise de custo-benefício; e ii) oferecer base teórica que contextualize e sustente posterior
aplicação de métodos de estimação de perdas junto aos setores usuários de água dentro de uma
ACB de medidas adaptativas (em bacia hidrográfica).
Em primeiro lugar, é importante destacar que, a partir de uma perspectiva econômica, um
evento crítico pode ser definido como um evento que causa alterações/perturbações ao

1

Medidas que têm o objetivo de moderar ou evitar danos ou, ainda, explorar oportunidades benéficas.
Com o intuito de manter a característica de guia e aumentar a fluidez do documento, o apêndice apresenta toda a literatura
consultada e sugerida apenas ao final do documento.
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funcionamento da economia, com impactos negativos sobre ativos, fatores de produção,
emprego e consumo; ou seja, são impactos que envolvem mudanças no bem estar das pessoas3.

Nesse sentido, mudanças na quantidade ou qualidade de recursos naturais, provocadas por
eventos críticos (e eventualmente induzidas pela ação humana), alteram não somente a
disponibilidade e produtividade de um estoque de capital (natural, físico, humano etc.), mas
também afetam negativamente a capacidade dos indivíduos de explorar esses recursos4.

Assim, a estimação de perdas econômicas deve configurar (e configura) tarefa fundamental a ser
conduzida por gestores (tomadores de decisão) nos governos e empresas, uma vez que tais
perdas podem ser (ao menos parcialmente) evitadas por meio da adoção de programas de
adaptação5.
Estrutura do presente apêndice

Para cumprir com seus objetivos, o apêndice foi concebido com característica de guia. De
início, a seção 1 estabelece a relação com o restante do estudo. A seguir, a seção 2 apresenta
brevemente alguns dos principais métodos de estimação de perdas. Já as seções 3 e 4 discorrem
sobre o processo de estimação e os parâmetros que devem ser levados em consideração ao
longo deste processo.

Nesse sentido, são brevemente discutidos conceitos como perdas de primeira e demais ordens,
tangíveis e intangíveis; e apresentados alguns dos principais métodos de preferência revelada e
declarada, diretos e indiretos para a estimação de perdas. Assim, o racional, as vantagens e as
desvantagens dos seguintes métodos são explicitados:
 Método de custos de reposição (ou substituição);
 Métodos de função de produção (dose e resposta);
 Métodos de preços hedônicos;

3

Isto é, atenção nesse contexto é dada àqueles perigos e eventos que se manifestam em impactos ao incidir sobre sistemas naturais e
humanos expostos e vulneráveis.
4
Dado que danos e benefícios a partir de eventos naturais representam lados opostos de conceitos similares, as literaturas acerca de
perdas associadas a desastres naturais e acerca da valoração de bens e serviços ambientais possuem elevado grau de intersecção.
Dessa maneira, o presente apêndice consolida contribuições de ambos os campos.
5
O termo “adaptação” é mais comumente adotado para o contexto das mudanças climáticas e será utilizado aqui. Já na literatura sobre
gestão de risco o emprego do termo “mitigação de riscos” é mais usual.
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 Métodos de insumo-produto e análise de equilíbrio geral; e
 Métodos de valoração contingente.

A seção 5 discute as peculiaridades dos eventos de escassez hídrica como eventos críticos
(desastres naturais), ao passo que a seção 6 amplia a discussão acerca dos métodos
teoricamente mais recomendados para estimação de perdas no âmbito de uma ACB em bacia
hidrográfica. Por fim, algumas considerações finais são feitas na seção 7, seguida da Bibliografia
consultada e recomendada.

Assim, o presente guia introduz os principais métodos utilizados para estimação de perdas
econômicas, suas bases, méritos e limitações e, assim, contribui para o fortalecimento do papel a
ser desempenhado por análises de custo benefício no desenvolvimento e implementação de
estratégias de adaptação.
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2.

Apresentação e Classificação Inicial de Métodos

Não existe uma classificação universalmente aceita sobre os métodos de estimação de perdas
econômicas decorrentes de eventos críticos6. Assim, a apresentação, os termos e a classificação
aqui apresentados representam uma proposta dos autores suficiente para a compreensão do leitor
e condizente com os objetivos gerais do estudo.
TIPOS DE PERDAS ECONÔMICAS

Os impactos de eventos críticos, inclusive eventos de escassez hídrica, podem inicialmente ser
divididos de acordo com sua incidência a partir de uma unidade de análise (mais na seção 4.1),
isto é, entre aqueles que afetam diretamente a instalação, setor ou região sendo analisado
(perdas de primeira ordem) e aqueles que decorrem como consequência e para além dessa
unidade de análise (perdas de segunda e demais ordens).

Importa notar que perdas de primeira ordem incluem não somente danos físicos (a ativos), mas
também as consequências da interrupção de produção dentro da unidade de análise (mais na
seção 4.3). Já perdas de segunda e demais ordens surgem somente a partir das interações entre
a unidade de análise e demais setores ou regiões, isto é, envolvem apenas impactos decorrentes
da interrupção da produção.
 Perdas de primeira ordem: perdas observadas de danos físicos e/ou interrupções na
produção da unidade de análise considerada, por exemplo em uma planta industrial.
 Perdas de segunda e demais ordens: perdas relacionadas à interrupção de produção
observadas para além dos limites da unidade de análise, por exemplo nos consumidores e
fornecedores daquela planta industrial.


Resultado das alterações/do deslocamento de recursos pelos agentes/setores que
não sofreram o impacto diretamente;

6

Meyer, Becker, et al. (2013),, por exemplo, apresentam uma classificação alternativa.
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Podem se propagar para frente na cadeia produtiva (queda na oferta de insumos
para outros agentes) ou para trás (queda na demanda por produtos de outros
agentes); e



Perdas observadas pelos próximos elos na cadeia são consideradas de segunda
ordem; a propagação desses para outros agentes gera perdas de terceira ordem e
assim sucessivamente.

Outra distinção entre os tipos de perdas econômicas é aquela entre perdas cuja identificação é
facilmente observada via preços praticados em mercados (perdas econômicas tangíveis) e
aquelas cujos impactos não podem ser reparados ou repostos por meio de compras em mercados
(perdas econômicas intangíveis)7.
 Tangíveis: podem ser traduzidas em unidades monetárias, em geral, são derivadas do uso
direto de um bem ou serviço; e
 Intangíveis: não conseguem ser traduzidas em unidades monetárias, em geral, derivam
de impactos não relacionados ao uso direto de um bem ou serviço (valor de não uso8).


Exemplos comuns: impactos sobre saúde humana e fatalidades e impactos sobre
serviços ecossistêmicos, ativos culturais e históricos.

Perdas de primeira e também perdas de segunda ou demais ordens podem ser tanto tangíveis,
quanto intangíveis. Entretanto, a estimação de perdas intangíveis tende a envolver métodos mais
complexos, custosos e que demandam mais tempo. Igualmente, perdas para além das de primeira
ordem tendem a ser mais difíceis de identificar (e isolar de outros efeitos) e sua modelagem
costuma

requerer

maiores

cuidados

(questões

de

dupla

contagem)

e

sofisticação

estatística/econométrica.

Logo, exercícios de estimação de perdas econômicas tangíveis de primeira ordem costumam ser
mais frequentes, ainda que ofereçam estimativas limitadas/incompletas e, portanto, requeiram

Na literatura em língua inglesa é mais comum encontrar essa distinção como sendo entre “market losses” e “non-market losses”.
Valor de não uso: reflete a disposição das pessoas em pagar para que o recurso seja preservado ou melhorado sem qualquer
interesse de uso futuro.
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atenção por parte do analista quanto às suas implicações para a tomada de decisões9 (ver seção
3.1).

CLASSES DE MÉTODOS PARA ESTIMAR PERDAS

De início, é possível dividir os métodos para estimar perdas econômicas de desastres naturais
entre aqueles baseados na revelação das preferências dos indivíduos a partir de suas ações e
aqueles baseados na declaração das preferências pelos indivíduos a partir de suas opiniões;
ambos os métodos oferecem resultados em unidades monetárias (vide Quadro 2.1).
 Métodos de preferência revelada: utilizam dados que revelam a preferência dos
indivíduos conforme valores de mercado reais.


Consistem em observar como os indivíduos se comportam na prática, quando
transacionam em mercados existentes.

 Métodos de preferência declarada: utilizam dados que indicam a preferência dos
indivíduos segundo valores de mercado hipotéticos.


Consistem em perguntar diretamente aos indivíduos qual o valor que atribuem a
bens e serviços não negociados em mercados existentes e fazer com que
expressem suas preferências com relação a mudanças na quantidade ou qualidade
desses bens e serviços.
Quadro 2.1
Por que utilizar unidades monetárias?

A primeira razão por trás da utilização de unidades monetárias (por exemplo, Reais Brasileiros – R$) para
estimar os custos (benefícios) de mudanças na quantidade ou qualidade de um bem ou serviço é a de
torna-los comparáveis com outros valores (preços) praticados no mercado. Mais do que isso, tal prática
pode ser vista como um recurso operacional que permite a avaliação de diferentes cursos de ação (análise
de custo-benefício) em uma base comum tanto para bens e serviços ambientais, quanto para outros bens
econômicos. Isto é, a unidade monetária é tão somente uma unidade de medida.

Outra classificação possível para os métodos de estimação de perdas é aquela entre métodos
diretos e indiretos, no que diz respeito aos valores utilizados para o recurso afetado pelo desastre
natural:

9

De fato, não é sequer possível generalizar se estimativas de perdas tangíveis e de primeira ordem super ou subestimam as perdas
econômicas de um evento crítico, a depender do contexto e das interações entre os demais setores da economia.
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 Métodos diretos: utilizam valores de mercado (sejam reais ou hipotéticos) do bem/recurso
em questão;
 Métodos indiretos: utilizam valores de mercado (sejam reais ou hipotéticos) de outros
bens/serviços que respondem a alterações na disponibilidade/qualidade do bem/recurso
em questão.


Consistem na observação dos preços de mercado de outros bens econômicos que
são afetados, de alguma forma, pelas alterações do bem/recurso impactado pelo
desastre natural, mas que não é comercializado nos mercados existentes.

A partir do cruzamento dessas duas formas de classificação (Tabela 2.1), é possível já introduzir
os métodos que serão introduzidos brevemente a seguir10. Aqueles métodos mais adequados
para análises de custo benefício em bacias hidrográficas (produtividade marginal e custo de
reposição) serão alvo de discussão acerca de suas possíveis aplicações para eventos de
escassez hídrica na seção 6.

Para todos os métodos, é oferecida sugestão de literatura (em que são aplicados) ao final de cada
subseção.

Tabela 2.1
Classificação de métodos para estimação de perdas econômicas
Tipo de método
Diretos
Indiretos

Preferência revelada
- Custos de reposição;
- Insumo-produto e Análise de equilíbrio geral.
- Custos de reposição;
- Função de produção (produtividade marginal; inferência
pelo PIB);
- Preços hedônicos.

Preferência declarada
- Valoração contingente.

Fonte: elaboração própria.

2.1

Método de Custos de Reposição (ou substituição)

10

Alguns métodos não constantes da tabela, mas encontrados na literatura, são os métodos de custos de viagem (comuns para perdas
associadas a serviços de recreação e turismo) e os métodos de custos evitados (comuns para impactos associados à
poluição/alteração na qualidade de um bem ou serviço).
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Nas ocasiões em que é tecnicamente factível retornar o ambiente a seu estado original, isto é,
retornar o fluxo de serviços que podem ser gerados a
partir do bem/serviço afetado pelo evento crítico às suas
condições iniciais (originais), o custo de reposição (ou
restauração) pode ser utilizado como uma medida dos

Importante notar que o fato de uma medida
ser tecnicamente factível não significa que
necessariamente será adotada. Isto é, o
objetivo aqui é auxiliar a estimação de perdas
econômicas e, portanto, a reposição é uma
hipótese, não uma certeza.

custos (benefícios) dos impactos econômicos (evitados).

Por exemplo, em evento de escassez hídrica:
 Consumo humano pode ser atendido por caminhões pipa, para repor água que porventura
não seja disponibilizada pelas companhias de abastecimento; e
 Energia elétrica pode ser adquirida de centrais termelétricas, para substituir a energia que
porventura não seja gerada por centrais hidrelétricas.

Em geral, em análises prospectivas (vide seção 4.2), é recomendada a utilização dos custos de
reposição associados à alternativa de mais fácil adoção (ainda que hipoteticamente).
Adicionalmente, custos de reposição podem tanto refletir a reposição/substituição do bem
diretamente afetado pelo evento crítico, quanto dos produtos gerados a partir de seu uso11.
De fato, métodos de custo de reposição podem ser enquadrados em uma categoria mais ampla
de métodos similares, os métodos baseados em custos12, entre os quais vale também destacar os
de substituição. Nesse caso, ao invés de recuperar ou reparar o bem ou serviço afetado pelo
evento crítico, estima-se os custos de prover bens ou serviços substitutos (que cumpram a mesma
função).

Por exemplo, caso um evento crítico afete e comprometa a capacidade de uma área de alagados
em oferecer proteção contra enchentes a uma área próxima, esses serviços ecossistêmicos não
podem ser diretamente recuperados. Assim, uma alternativa tecnicamente viável seria a

11

Há, portanto, certa semelhança entre métodos de custos de reposição e aqueles de função de produção. Ao passo que os primeiros
representam exercício de ação-reação, os segundos representam exercício de dose e resposta (vide seção 2.2).
12
Outro caso são os métodos de custos evitados. Todos os métodos baseados em custos partem da premissa de que se as pessoas
incorrem em custos para evitar danos, repor ou substituir determinados bens ou serviços, então as perdas associadas a evento crítico
que afete esses bens devem ser ao menos iguais a esses custos.
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construção de um dique. Os custos de construção e operação do dique oferecem uma estimativa
das perdas econômicas do evento.

A escolha entre métodos de reposição e de substituição depende, portanto, do grau de viabilidade
(ainda que hipotético) de repor/reparar diretamente o bem/serviço afetado ou substituí-lo por um
bem/serviço próximo. Nota-se, contudo, que este método é de difícil aplicação para aqueles bens
e serviços que sejam muito específicos e de reposição/substituição limitada ou até inviável.
Sugestão de literatura aplicada: “An ecosystem services approach to estimating economic losses
associated with drought” (BANERJEE, BARK, et al. 2013). Os autores fazem uma análise ex-post,
estimando os impactos da Millenium Drought na Austrália (1997-2010) ao observar os custos incorridos
pelos indivíduos, comunidades, governos locais e nacional, para repor serviços ecossistêmicos
comprometidos durante esse evento de escassez.

2.2

Métodos de Função de Produção (dose e resposta)

Métodos de função de produção, também referidos
como métodos de dose e resposta, buscam explorar a
relação entre um bem (recurso natural) utilizado como
insumo e o nível de produção de uma atividade

Por exemplo, quando água é usada como
insumo para a produção de bens/serviços que
possuem valor de mercado, a perda
econômica devida à escassez hídrica pode ser
estimada com o uso de uma função que
associa o insumo água à produção desses
bens/serviços.

econômica.
De maneira geral, métodos de função de produção consistem de duas etapas:

1. Identificação dos impactos (físicos) da mudança ambiental (evento crítico) na atividade
econômica:
a. No contexto do presente estudo esses impactos são o “Risco Físico”, tais como os
déficits hídricos observados por cada setor/atividade econômica.
b. Exemplo: para diferentes níveis de escassez (dose) existem diferentes níveis de
produção agrícola (resposta).

2. Estimação do valor dessas mudanças em termos das mudanças correspondentes na
produção (nível de produto) dessa atividade:
a. A perda econômica será a variação da produção do bem/serviço multiplicada, por
exemplo, pelo preço de venda unitário do mesmo.
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Essa classe de métodos pode ser utilizada tanto no nível de uma fazenda/planta industrial
(método de produtividade marginal), quanto em termos agregados para a economia de uma região
ou até país (método de inferência pelo PIB), conforme apresentado nas subseções a seguir. A
escolha por uma abordagem mais ou menos agregada depende, entretanto, do objetivo do
analista (conforme discutido na seção 3).

MÉTODO DE PRODUTIVIDADE MARGINAL

Quando a análise é feita para somente uma atividade econômica (homogênea) ou ainda no nível
de uma planta industrial/fazenda, é possível descrever uma função de produção que relaciona os
diferentes insumos utilizados com o produto final. De forma genérica, supondo uma função de
produção linear13:

Qy = aK + bL + cX, em que:
Qy = produção total do bem Y;
K = quantidade de insumo capital;
a = parâmetro de produto marginal do capital14;
L = quantidade do insumo trabalho;
b = parâmetro de produto marginal do trabalho;
X = quantidade do bem/recurso afetado pelo evento crítico;
c = parâmetro de produto marginal do bem (insumo) afetado evento crítico.

Assim, assumindo que os demais insumos seguem inalterados, uma queda em X leva a uma
queda em Qy. A redução da produção total (Qy) após o evento, multiplicado pelo preço unitário de
Y (Py) oferece a medida das perdas econômicas do evento.
Sugestão de literatura aplicada: “Using domestic water analysis to value an environmental function:
groundwater recharge in the Hadejia-Jama’are floodplain, Northern Nigeria” (ACHARYA e BARBIER, 2002).
Os autores constroem uma função de produção para o setor residencial, modelando a demanda por água e

13

Ainda que não seja o formato mais comum na literatura, uma função de produção linear facilita a compreensão para os propósitos do
presente documento.
14
Parâmetro que representa a mudança na quantidade de produto final resultando do emprego de uma unidade a mais de determinado
insumo (capital, trabalho etc.).
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calculando as alterações no bem estar das famílias de acordo com reduções hipotéticas da disponibilidade
hídrica em aquíferos no norte da Nigéria e, assim, estimar o valor econômico dos alagados da região.

MÉTODO DE INFERÊNCIA PELO PIB

A economia de uma região (ou de um setor) é composta pelo conjunto de diferentes atividades
econômicas e, portanto, pela combinação de diferentes insumos que resultam em sua produção
agregada. Portanto, é possível utilizar métodos de função de produção a partir de agregados
macroeconômicos, aplicando racional semelhante ao do método de produtividade marginal.

A principal diferença reside na impossibilidade de aplicação do preço de somente um produto para
estimar as perdas econômicas decorrentes da redução da disponibilidade do bem/recurso afetado
pelo evento crítico (X), já que este é utilizado como insumo em diferentes atividades. Logo, bases
de dados históricas e técnicas estatísticas (vide Quadro 6.1) podem ser empregadas para estimar
o impacto monetário de alterações na quantidade de X na produção total da região15.

Sugestão de literatura aplicada: “The Macroeconomic Consequences of Disasters” (NOY, 2009). O autor
estuda os determinantes dos custos de impactos de eventos críticos sobre agregados macroeconômicos e
desenvolve método para estudar os motivos por trás de quedas mais intensas na produção (após evento
crítico) em países em desenvolvimento e economias pequenas com relação a países desenvolvidos.

Quadro 2.2
Relação entre métodos de produtividade marginal e de inferência pelo PIB
À medida que se estende a área (geográfica) de análise e/ou se incorpora atividades produtivas com
características distintas no que diz respeito à utilização do bem afetado pelo evento crítico e seus níveis de
produção, o processo de estimação de perdas pelos métodos de função de produção se afasta dos
métodos de produtividade marginal e se aproxima dos métodos de inferência pelo PIB.
Assim, os métodos de função de produção podem partir de uma abordagem “bottom-up” ou de uma
abordagem “top-down” de acordo com os objetivos da estimação:
- Abordagem “bottom-up”, ou abordagem de baixo para cima: faz-se uma síntese de subsistemas para se
formar um sistema final. Ou seja, das partes para o todo. Requer dados específicos de cada atividade;
- Abordagem “top-down”, ou abordagem de cima para baixo: decompõe-se um sistema em seus diversos
subsistemas, ou seja, do todo para as partes. Depende de séries históricas para traçar correlação entre as
variáveis em nível mais macro.

15

É importante ressaltar que os dados macroeconômicos utilizados devem se referir somente ao valor agregado (e não bruto) da
produção da região (ou setor) adotado como unidade de análise, entre outros motivos porque insumos (bens e serviços) que compõem
o valor bruto da produção podem ter origem em regiões não afetadas pelo evento crítico.
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Por exemplo, de forma simplificada, caso um analista esteja interessado em estimar os efeitos de um evento
de escassez hídrica sobre a produção agrícola de uma região, os parâmetros necessários (vide seção 6.1)
e o grau de precisão variam de acordo com a abordagem, sendo inclusive possível encontrar abordagens
mistas (no meio do caminho):
- Abordagem Bottom-up: Coeficientes técnicos (consumo de água por produção física) para cada cultura
da região (ex.: milho, soja, melão, manga, nozes, amêndoas etc.).
- Abordagem Mista: Coeficientes técnicos (consumo de água por produção física) para agregados de
culturas (ex.: verduras, frutas etc.).
- Abordagem Top-down: Coeficiente monetário (consumo de água por real produzido) para o Valor
Agregado Bruto (VAB) da produção agrícola da região.

2.3

Métodos de Preços Hedônicos

Os métodos de preços hedônicos tentam estimar o valor de um bem ou serviço não
comercializado em mercados existentes como um atributo, característica ou componente de um
bem comercializado em mercados existentes. São comumente utilizados para estimar o valor de
atributos ambientais e sua relação com os preços de ativos de propriedade privada. Os passos
para utilização desses métodos são:

1. Seleção de bem/serviço (ambiental) de interesse, afetado pelo evento crítico, mas não
comercializado em mercados (bem X);
2. Identificação de bem/serviço comercializado em mercados e cujo preço pode oferecer
informação a respeito do bem/serviço de interesse (bem Y); e
3. Estudo da oscilação de preços de Y ao longo do tempo e conforme a quantidade/qualidade
do bem X varia:
a. Diferenciação parcial do preço de Y de acordo com a quantidade/qualidade de X.

O método possui, logo, aplicação limitada aos casos em que determinado bem ou serviço
(ambiental) possa ser intensamente refletido nos preços de algum ativo. Exemplo comum diz
respeito ao preço da terra com relação à disponibilidade de recursos hídricos ou minerais.
Sugestão de literatura aplicada: “Effects of Flood Hazards on Property Values: Evidence Before and After
Hurricane Floyd” (BIN e POLASKY, 2004). Os autores utilizam o método de preços hedônicos para estimar
os impactos de eventos de inundação sobre o valor de propriedades residenciais, observando que
diferenças de preços entre residências em áreas sujeitas e não sujeitas a inundação se acentuou após o
furacão Floyd, na Carolina do Norte em 1999.
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2.4

Métodos de Insumo-produto e Análise de Equilíbrio Geral

Os métodos de insumo-produto são baseados nas interdependências entre diferentes atividades
econômicas dentro de uma determinada região. Tais métodos residem na ideia de que a produção
total de um bem/serviço produzido por um setor é equivalente à quantidade daquele produto
comprado por todos os outros usuários.

Logo, são métodos bastante empregados para efeitos de segunda e demais ordens. Os métodos
de insumo-produto consistem na determinação simultânea de preços e quantidades em mercados
correlacionados. Por exemplo, eventos críticos que ocasionem oscilações nos preços do petróleo
tendem a fazer com que os preços nos mercados de energia elétrica (devido à produção de
usinas térmicas) também sejam afetados.

É possível, também, estender a análise para mais (eventualmente todos) setores da economia a
partir dos métodos de análise de equilíbrio geral (AEG). Os métodos de AEG permitem fazer
considerações acerca da substituição de insumos, incorporar efeitos de variações nos preços e a
inclusão de limites na disponibilidade de determinados recursos.

Contudo, quanto mais ampla a aplicação, maiores as necessidades de dados e as complexidades
de cálculo. Nesse sentido, a extensão do escopo de análise é, geralmente, acompanhada de
maior agregação das atividades econômicas em grandes setores da economia e maior
dependência em técnicas econométricas sofisticadas.
Sugestão de literatura aplicada (insumo-produto): “Disaster impact and input–output analysis”
(OKUYAMA e SANTOS, 2014). Os autores apresentam a evolução da utilização de métodos de insumoproduto para estimar as perdas ocasionadas por eventos críticos e discute como outros artigos
incorporaram características específicas dos eventos críticos nesses métodos.
Sugestão de literatura aplicada (análise de equilíbrio geral): “The impact of the 2002–2003 drought on
Australia” (HORRIDGE, MADDEN E WITTWER, 2005). Os autores realizam análise de equilíbrio geral,
tratando cada região da Austrália como uma economia “separada” para estimar os impactos de evento de
escassez hídrica entre 2002 e 2003.

2.5

Métodos de Valoração Contingente

20 / 49
FGV Projetos CE Nº 1989/16

Os métodos de valoração contingente consistem em perguntar diretamente aos indivíduos qual o
valor que estes atribuem a determinado bem/serviço (ambiental) e, assim, expor suas preferências
no que diz respeito a mudanças na quantidade ou qualidade desses bens.

Logo, a aplicação desses métodos depende da preparação de questionário de pesquisa e, então,
da condução de entrevistas, seja presencialmente, seja através do envio de formulários (surveys
online). As perguntas realizadas podem questionar o quanto as pessoas estão dispostas a pagar
para evitar que determinado impacto ocorra ou o quanto elas estariam dispostas a aceitar como
compensação para tolerar esse impacto16.

A principal vantagem, portanto, desses métodos (em comparação com aqueles de preferência
revelada) reside em sua capacidade de oferecer estimativas especialmente para perdas
intangíveis. Por outro lado, métodos de valoração contingente tendem a ser mais custosos (devido
ao processo de coleta de dados) e estão sujeitos às limitações de compreensão e coerência dos
entrevistados com relação a ações que não estão acostumados a tomar17.
Sugestão de literatura aplicada: “Water Supply Security and Willingness to Pay to Avoid Drought
Restrictions” (HENSHER, SHORE e TRAIN, 2006). Os autores estudam a disposição a pagar por parte das
residências e negócios da cidade de Canberra para evitar restrições na oferta de água decorrentes de
eventos de escassez.

16

Ainda que ambas disposições devam convergir, existem razões comportamentais, como o fenômeno de aversão a perda, que fazem
com que disposições a pagar e a receber sejam distintas.
17
De fato, métodos de valoração contingente estão sujeitos a uma série de fatores metodológicos (por exemplo, escolha de termos e
formato dos questionários) que afetam as respostas dos entrevistados, mas não possuem relação teórica e prática com o valor do
bem/recurso em estudo.
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3.

Sobre o Processo de Estimação de Perdas Econômicas

Independente do evento crítico (ou desastre natural)18 sendo analisado, dos tipos de perda e dos
métodos adotados, o processo de estimação de perdas econômicas não é tarefa trivial. Uma das
primeiras dificuldades na estimação de perdas diz respeito à definição de um cenário de linha de
base. O custo econômico de um evento crítico deve ser calculado pela comparação da trajetória
em que os impactos desse evento são observados com um contrafactual, isto é, com um cenário
do que teria acontecido na sua ausência.

Contudo, diversas linhas de base podem ser possíveis e a escolha entre elas não é fácil.
Adicionalmente, há casos em que eventos críticos resultam em impactos permanentes, sejam eles
positivos ou negativos. Nesses casos, a comparação do cenário pós-evento com um cenário sem
evento torna-se ainda mais complicada.

Similarmente, as alterações provocadas por um evento crítico podem ser de caráter dinâmico e
continuar ocorrendo ao longo do tempo. Assim, a identificação de diferenças entre os cenários
com e sem evento requer a mensuração cumulativa das perdas pela observação das variáveis de
interesse em diversos momentos. Igualmente, tempos de resposta e recuperação também devem
ser considerados.

Nesse sentido, é extremamente importante identificar os limites espaciais e temporais da análise a
ser realizada logo no início do processo. Tais limites são fundamentais para a concepção do
estudo, a interpretação dos resultados, a previsão de possíveis consequências e de sua
significância.

Destaca-se, contudo, que não é possível conduzir a definição desses limites e de outros
parâmetros tomando por base exclusivamente aspectos técnicos e empíricos. De fato, a
estimação de perdas econômicas comumente necessita de decisões “políticas” ou subjetivas, por
exemplo acerca de quais impactos devem ser considerados e sobre quais indivíduos eles incidem.

Novamente, ao longo do presente apêndice utiliza-se majoritariamente o termo “evento crítico” devido à sua maior adoção pelo setor
de recursos hídricos.
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Com efeito, a estimação das perdas econômicas de um evento crítico não pode ser feita sem a
clara definição dos objetivos da análise. Assim, dependendo do propósito que se busca alcançar,
alguns componentes devem ou não ser incluídos em tal análise.

Cabe, por exemplo, ressaltar que alguns métodos possuem aplicação mais adequada para alguns
setores e atividades da economia e, de fato, alguns eventos críticos também acabam por afetar
mais ou menos os diferentes setores. Logo, a escolha por um ou outro método e, eventualmente,
por mais de um método também depende dos setores da economia que porventura o analista
deseja investigar com maior grau de precisão.

O fluxograma abaixo apresenta uma possível forma de estruturar um processo de estimação de
perdas econômicas (Figura 3.1). É possível notar que cada parâmetro se relaciona e influencia
outro e, à medida que alguns sejam mais claros e melhor definidos a partir dos objetivos da
estimação, é mais fácil identificar quais são escolhidos em primeiro lugar e quais serão escolhidos
sucessivamente. Destaca-se também a importância de trabalhar com diferentes cenários para
apurar melhor os resultados do processo.
Figura 3.1
Processo de estimação de perdas econômicas de eventos críticos

Fonte: elaboração própria.
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Portanto, as definições de diferentes parâmetros acabam por ocorrer simultaneamente e de forma
iterativa (segmentos tracejados na Figura 3.1), por exemplo, com as escolhas de unidades de
análise e a disponibilidade de dados influenciando a seleção dos métodos de estimação e viceversa. Nesse sentido, a seção a seguir discorre brevemente acerca dos principais parâmetros que
devem ser contemplados quando da concepção e condução de estimativa das perdas econômicas
de um desastre natural.

3.1

Limitações Inerentes ao Processo de Estimação

O processo de estimação de perdas econômicas depende da definição de diversos parâmetros,
não necessariamente a partir de critérios exclusivamente técnicos; da escolha de premissas com
suas consequentes incertezas, especialmente, a consideração de eventos que podem ou não se
realizar no futuro; e das dificuldades associadas à construção de um cenário contrafactual
adequado.

Logo, é fundamental ressaltar que os resultados que emergem desse processo refletem as
escolhas do(s) analista(s) e estão envolvidos em igual (ou maior) dose de incerteza. Assim, a
comunicação adequada das premissas adotadas se faz importante para que as decisões tomadas
levem em consideração quaisquer limitações de tal processo. Algumas limitações e dificuldades
comuns são discutidas no Quadro 3.1, no Quadro 3.2 e no Quadro 3.3.

Quadro 3.1
Limitações comuns de processos de estimação de perdas
Limitação comum e ainda não solucionada na literatura sobre o tema diz respeito às dificuldades de estimar
as perdas do valor adicionado pelas famílias (domicílios). A redução na produção de amenidades pelos
domicílios deveria, idealmente, ser levada em consideração, no entanto, não há teste para o valor de
mercado (preços explícitos ou implícitos) para tal produção.
Mesmo para atividades para as quais mercados reais existem (por métodos diretos ou indiretos) é
importante notar que os preços praticados não necessariamente refletem o valor social (marginal) dos bens
e serviços. Por exemplo, preços agrícolas podem ser afetados por subsídios que os mantêm acima de seu
valor social e salários podem não refletir os custos reais de oportunidade do trabalho na existência de leis
de salário mínimo. O ajuste dessas distorções, ainda que desejável, pode não ser possível.

Quadro 3.2
Como lidar com perdas de serviços providos pelo setor público?
Ainda que seja possível mensurar o custo de serviços públicos, é difícil estimar o valor desses serviços tal
qual para o setor privado, já que muitos serviços não são cobrados diretamente (administração geral,
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educação, recreação etc.) ao passo que outros possuem estruturas de cobrança frequentemente não
relacionadas com seus custos.
Assim, perdas de serviços prestados por órgãos públicos podem ser estimadas, de maneira conservadora,
como os custos não incorridos. Tal prática, contudo, deve resultar em estimativas subestimadas.
Cabe notar, também, que se os custos são usados como proxy para estimar as perdas de serviços públicos,
então as receitas do governo não podem ser incluídas na análise, uma vez que levariam à dupla contagem.

Quadro 3.3
Estimação de perdas versus distribuição dos custos
Além da estimação das perdas econômicas de eventos críticos, a distribuição dessas perdas entre os
membros da sociedade também é um fator importante para se levar em consideração. Para esforços que
envolvam a tomada de decisões, é importante saber quem sofre mais com um evento crítico, quem arca
com os custos de possíveis medidas de adaptação e quem mais se beneficia dessas medidas.
Por exemplo, a destruição de pastagens pela seca pode ser dividida entre os fazendeiros e a população
geral devido ao aumento de preços, mas alguns fazendeiros serão ressarcidos por seguradoras (caso
tenham adquirido proteção) e, eventualmente, alguns serão resgatados pelo governo. Essa divisão de
custos não é resultado da estimação de perdas (nem de uma ACB).

DISPONIBILIDADE DE DADOS

Uma das limitações mais comuns ao processo de estimação de perdas econômicas reside na
disponibilidade de dados. Informações relevantes são comumente imperfeitas e incompletas,
todavia, tal dificuldade não deve impedir a realização de estudos acerca dos impactos de eventos
críticos.

O nível de tolerância do analista com relação às incertezas dos dados e eventuais erros neles
contidos depende, também, dos objetivos de sua análise. Nesse sentido é importante definir esses
termos (a Figura 3.2 oferece uma representação visual):
 Erro - diferença entre o valor medido e o valor “real” daquilo que está sendo medido;
 Incerteza - quantificação da dúvida acerca do resultado de uma mensuração:


Qualquer erro cujo valor é desconhecido é uma fonte de incerteza.

 Tolerância - nível aceitável de incerteza.
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Figura 3.2
Incerteza e erro

Fonte: elaboração própria.

A depender dos objetivos e do nível de tolerância do analista, a coleta de dados primários (por
exemplo, por meio de questionários e visitas de campo), com o intuito de reduzir as margens de
incerteza, pode representar uma primeira etapa de processo de estimação de perdas econômicas.
Entretanto, tal coleta tende a ser intensiva tanto em tempo quanto em recursos financeiros.

De fato, a redução dessas incertezas pode estar além das capacidades do analista conduzindo
um estudo acerca dos impactos de algum evento crítico, por exemplo, no que diz respeito ao
desenvolvimento de séries de dados econômicos em nível de desagregação e detalhamento,
inclusive espacial, necessários para realizar análises ex-ante de perdas de primeira ordem (em
escala geográfica local ou regional).

Tendo em vista as limitações mencionadas acima, uma possível abordagem é a construção de
diferentes cenários e comparação entre eles, com o intuito de analisar como os diferentes
parâmetros e premissas adotadas afetam os resultados finais. De fato, tal abordagem possibilita
melhor compreensão acerca das opções feitas pelo analista e suas relações com os resultados
finais de uma estimação de perdas econômicas e contribui para uma tomada de decisão mais
robusta.
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4.

Parâmetros que Devem Ser Considerados

Conforme mencionado anteriormente, a definição dos parâmetros que norteiam exercício de
estimação de perdas econômicas tende a ocorrer de forma simultânea e a partir de processo
iterativo. Dessa maneira, a apresentação e discussão dos principais parâmetros na ordem a
seguir não reflete um caminho linear.

4.1

Dimensão Espacial: unidade de análise

Importante definição diz respeito à unidade de análise adotada, isto é, os limites espaciais a
serem considerados. Uma análise em nível nacional (ampla dimensão espacial), por exemplo,
pode negligenciar um efeito importante em nível local. Por outro lado, exercícios com dimensão
espacial limitada podem atribuir elevada atenção a um impacto que, todavia, não é relevante no
nível regional19.

Assim, a magnitude das perdas, especialmente as de segunda ou maiores ordens, depende
diretamente

da

definição

das

“fronteiras”

econômicas

da

análise:

planta

industrial/fazenda/residência; cidade; área metropolitana; região; bacia hidrográfica; estado; ou até
país.

4.1.1

Abordagem Setorial

Outra questão a ser considerada na escolha de uma unidade de análise, em conjunto com a
dimensão geográfica, diz respeito às atividades econômicas que são mais (menos) afetadas por
um evento crítico e podem receber maior (menor) atenção no processo de estimação de perdas.

19

O escopo e objetivo da tomada de decisão a ser feita a partir da estimação de perdas é um bom indicativo acerca de qual a unidade
de análise mais indicada. Por exemplo, se o exercício é feito para(por) um diretor de operações de uma empresa, a unidade pode ser a
instalação (planta industrial); se feito para(por) um prefeito, então a unidade pode ser a cidade; se feito para(por) planejador do setor
de recursos hídricos, a unidade pode ser a bacia hidrográfica.
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Por exemplo, alguns desastres podem resultar em impactos majoritariamente sentidos em áreas
urbanas e outros em áreas rurais; podem também afetar mais a produção agrícola, a produção
industrial ou ainda atividades de recreação.

Cabe, por fim, notar que mesmo que um setor em específico seja o foco da análise, pode ser
relevante estimar também as perdas de segunda ou demais ordens sofridas por aqueles setores
que dependem da produção do setor atingido pelo evento crítico e, assim, expandir o escopo da
análise.

4.2

Dimensão Temporal: ex-ante vs. ex-post

A estimação de perdas econômicas é utilizada tanto para avaliar os impactos de um evento após
sua ocorrência (ex-post, caráter retrospectivo), quanto para prever impactos potenciais (ex-ante,
caráter prospectivo) e, assim, decidir sobre como se preparar para evitar tais impactos. De forma
geral, análises de caráter ex-ante tendem a ser mais frequentemente realizadas pelo uso de
métodos indiretos de estimação.

O tratamento de eventos que ocorrerão em diferentes momentos no tempo é extremamente
importante, especialmente nas análises de caráter prospectivo. Isto é, a estimação de perdas
econômicas busca estimar os impactos sobre o fluxo de serviços (esperados) sobre determinado
bem/serviço afetado por um evento crítico. Tal tarefa requer:
 Identificação do ponto de início, momento em que os impactos do desastre começaram
(irão começar), e o ponto futuro em que terminarão (vide Quadro 4.1);
 Estimação das perdas econômicas anuais; e
 Escolha de uma taxa de desconto apropriada.

O ato de descontar eventos futuros significa que é atribuído um peso menor àqueles eventos mais
distantes. Tal prática é recomendada por dois motivos:
 Custo de oportunidade do capital: reflete os benefícios (líquidos) de investir os recursos
ao invés de consumi-los; e
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 Preferências temporais: reflete o desejo dos indivíduos de receber benefícios mais cedo
e não mais tarde:


Possíveis razões para tais preferências são impaciência, noção de que não estarão
vivos para receber os benefícios no futuro, maior incerteza com relação a
benefícios futuros do que presentes.

A escolha de uma taxa de desconto, logo, não é tarefa trivial, requer atenção daqueles
responsáveis pela estimação das perdas e invariavelmente

causa certo desconforto,

especialmente no que diz respeito ao tratamento de questões ambientais e de longo prazo (vide
Quadro 4.2).

Quadro 4.1
Horizonte temporal e ponto de início e término da análise
Por vezes o ponto de início de uma análise acerca das perdas econômicas de um evento crítico não é o
próprio evento, mas sim algum outro instante no tempo em que decisões podem (devem) ser tomadas para
evitar que tal evento (e/ou seus impactos) se manifeste. De fato, esse é o caráter de uma ACB de medidas
de adaptação.
Assim, o horizonte de uma análise pode ter seus pontos de início e términos determinados por
considerações de políticas empresariais e/ou públicas ou até mesmo envolvendo critérios demográficos e
ambientais.
Por exemplo, uma análise que busque levar em conta os impactos das mudanças climáticas deve observar
horizonte de tempo em que as decisões podem ser tomadas desde o presente até futuro distante em que os
efeitos vão se manifestando com crescente frequência e intensidade.
Nesse sentido uma estimativa de perdas econômicas pode inclusive oferecer suporte para decisão acerca
do momento apropriado para implementar determinada medida de adaptação.

Quadro 4.2
Taxa de desconto: questões ambientais e de longo prazo
A escolha de uma taxa de desconto para lidar com impactos de longo prazo ou que ocorrerão em horizonte
muito distante no tempo envolve necessariamente alguma arbitrariedade. Isto é, procurar por alguma taxa
ou fórmula ideal não é factível. Por exemplo, o tomador de decisões, em especial um administrador público,
pode optar por não descontar o futuro (taxa de desconto igual a zero) ou aplicar uma taxa muito baixa para
levar em consideração também os impactos sobre gerações futuras.
Por exemplo, a maximização do consumo e da lucratividade não pode ser inferida como verdade absoluta
quando se trata da natureza e de eventos irreversíveis no futuro, tais como a perda de uma espécie,
degradação de habitat e as mudanças climáticas.
No entanto, um dos objetivos de uma ACB é o de promover maior eficiência na alocação de recursos
escassos e ignorar os sinais de mercado (taxas de juros) compromete esse objetivo. Adicionalmente, as
preferências dos indivíduos também não devem ser desconsideradas pelo tomador de decisão.
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Assim, ao invés de misturar considerações éticas e de eficiência na escolha de uma taxa de
desconto, o tomador de decisões pode realizar a ACB somente com base na eficiência e,
posteriormente, aplicar limites ou condições de caráter ético em uma análise multicritério.
Similarmente é recomendável, a condução de análises de sensibilidade, isto é, a construção de cenários
com diferentes taxas de desconto para que seja possível compreender os efeitos de uma taxa maior ou
menor sobre os resultados do exercício de estimação de perdas.

Quadro 4.3
Taxa de desconto: exemplos da literatura
Em valoração econômica de recursos naturais do delta do rio Okavango, em Botsuana, TURPIE et al.
(2006) consideraram a taxa média de inflação do país (à época de 6%) como taxa de desconto.
BALMFORD et al. (2002) também fizeram uso de uma taxa de 6% ao trazer a valor presente os benefícios
futuros de práticas conservacionistas para manguezais na Tailândia.
Os mesmos autores, no entanto, valoraram a conservação das zonas húmidas canadenses e utilizaram
uma taxa de 4%. Para a valoração de florestas tropicais na Malásia e em Camarões, bem como para recifes
de coral na Indonésia, os mesmos autores utilizaram a taxa de 10% dadas as incertezas econômicas nos
referidos países.
KAHN (2005) recomenda que a taxa de desconto não seja superior à taxa de crescimento do PIB do país no
longo prazo. GOLLIER (2011) comenta que na França, entre 1985 e 2005, utilizou-se uma taxa de 8% para
aplicações de interesse coletivo. A partir de uma avaliação do Rapport Lebègue e demais literaturas,
considerou-se uma taxa de desconto real de 4%, e 2% para períodos de mais de 30 anos, uma vez que o
futuro de longo prazo embute incertezas maiores e, logo, deve ser considerado (o que só ocorre com uma
taxa baixa de desconto).
Este mesmo autor cita como erro a associação de taxas extremamente reduzidas (próximas a zero), pois a
falsa viabilização de eventuais projetos de baixo retorno econômico destrói recursos (capital remunerado
abaixo de seu retorno de mercado “livre de risco”, ou risk free rate of return), reduzindo os benefícios das
gerações futuras (GOLLIER, 2011).
Em resumo, e como afirma MUNDA (1996): "infelizmente, ao longo dos anos os economistas não
encontraram nenhuma taxa de desconto objetiva a ser utilizada em uma análise de custo-benefício; pelo
contrário, a escolha da taxa de desconto é um dos assuntos mais controversos. (...). No entanto, é preciso
ressaltar o fato de que a escolha de um horizonte de tempo e de uma taxa de desconto pode influenciar
bastante os resultados de uma análise custo-benefício." (Tradução livre, página 158).

4.3

Impactos sobre Ativos e Interrupção de Produção: estoque e
fluxos

A estimação de impactos econômicos diretos pode ser focada em dois principais tipos de efeitos:
danos a estoques de capital (fixo ou natural) e interrupção dos processos (fluxos) produtivos20.

20

Há outros efeitos como os sobre valores culturais e sobre o próprio meio ambiente.
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Estoques se referem a uma quantidade em um ponto no tempo, ao passo que fluxos se referem
aos serviços e produtos desses estoques ao longo do tempo.
Danos (físicos) a ativos representam uma queda no valor dos estoques e, comumente,
também levam a uma queda nos fluxos de serviços providos. Perdas devidas à interrupção
da operação de empresas são medidas de fluxos e surgem em parte do dano físico ao estoque de
capital e em parte da indisponibilidade de insumos decorrente de um evento crítico. De fato,
interrupções operacionais podem ocorrer mesmo na ausência de danos físicos.

É importante compreender e estimar corretamente esses efeitos, conforme sugestões a seguir:

1. Completa destruição de ativos (de longa duração). Eles serão substituídos?
 Sim  perdas = valor de mercado de ativo similar;


Lembrete: a substituição por um novo ativo normalmente não ocorre de forma
imediata, assim é necessário contabilizar as perdas de interrupção da produção
(ver 3) até o momento da substituição.

 Não  perdas = valor presente das receitas não realizadas durante o restante da vida
útil do ativo.

2. Destruição parcial de ativos (de longa duração): Eles serão recuperados?
 Sim  perdas = custo da recuperação;


Lembrete: a recuperação do ativo normalmente não ocorre de forma imediata,
assim é necessário contabilizar as perdas de interrupção da produção (ver 3) até o
momento da recuperação plena.

 Não  perdas = valor presente das receitas não realizadas durante o restante da vida
útil do ativo.
3. Há interrupção da produção. Eventuais paralizações serão recompensadas ou
recompostas21?
 Sim  perdas = valor presente dos atrasos das receitas postergadas;
 Não  perdas = valor presente das receitas não realizadas até a retomada da
produção, ajustado para ganhos temporários da aplicação dos outros insumos22.

21

Por exemplo, é possível que uma instalação industrial produza em ritmo superior ao que seria observado na ausência de um
desastre apenas para recompor a produção que teria sido realizada durante os dias de interrupção.
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É importante notar que tanto para impactos sobre ativos, quanto para interrupção da produção, só
devem ser contabilizadas as perdas até o momento em que se retorna à condição pré-evento
crítico. Por exemplo, o investimento em retrofitting de estruturas para condições mais seguras do
que antes do evento crítico ocorrer não é um de seus custos23.

4.4

Coerência

Estimativas obtidas a partir de métodos distintos, premissas e/ou níveis de agregação distintos
podem apresentar magnitudes bastante distintas. Nesse sentido, é importante compreender as
origens de tais diferenças e evitar realizar comparações que podem se revelar incoerentes.

De fato, o trabalho de estimar perdas econômicas deve ser
pautado pela busca de coerência, de acordo com seus
objetivos, de forma a garantir que aquelas comparações

Diferentes objetivos correspondem a
diferentes parâmetros, levam a diferentes
hipóteses e possuem diferentes
definições do que deve ser contabilizado
como perda.

necessárias:
 Sejam conduzidas a partir da mesma unidade de análise (limites geográficos);
 Sejam conduzidas no mesmo horizonte temporal;
 Incluam perdas somente das mesmas ordens;
 Utilizem as mesmas bases de dados; e
 Utilizem os mesmos métodos de estimação (e até o final da análise).

A adoção de diretrizes e parâmetros similares para todos os cálculos também está diretamente
relacionada com o cuidado de evitar a dupla contagem de perdas. Tal equívoco advém, por

22

Por exemplo, os funcionários de uma fábrica que fique paralisada após um desastre natural podem auferir alguma renda ao realizar
trabalhos temporários em outras atividades.
23
Por exemplo, após um terremoto, os custos de reabrir determinada rodovia são estimados em X reais, no entanto, o governo decide
aproveitar a ocasião para ampliar e tornar a rodovia mais segura do que antes do desastre (Y reais). Os custos efetivamente
realizados, então, são de X + Y. Contudo, somente X reais referem-se às perdas econômicas do terremoto.
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exemplo, das eventuais sobreposições no tratamento de estoques e fluxos e das perdas de
primeira e demais ordens24.

Por vezes não é possível atingir todos esses objetivos, por exemplo devido à indisponibilidade de
informações a partir de uma mesma base para setores distintos da economia. Nesses casos, é
possível que as perdas a alguns setores sejam subestimadas (ou superestimadas) e, portanto, é
fundamental entender, evidenciar e levar em consideração as eventuais discrepâncias.

24

Muitos bens e serviços possuem usos diversos. Idealmente, todos devem ser levados em consideração, mas comumente não podem
ser providos simultaneamente. Por exemplo, um rio pode oferecer serviços de recreação para nadadores ou pode ser um repositório de
esgotos, mas não ambos ao mesmo tempo. Estimar perdas para os dois usos implicaria em dupla contagem.
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5.

Escassez

Hídrica

como

Evento

Crítico:

dificuldades

e

especificidades
A maioria dos eventos de escassez hídrica não é pontual no tempo (acontecem durante um
período de tempo, eventos contínuos); tem início e término de difícil identificação; e ocorrem em
ampla extensão geográfica. Adicionalmente, tais eventos podem não apresentar sinais (danos)
visíveis claros e ocorrer de forma gradual. Logo, a estimação das perdas econômicas de eventos
de escassez tende a ser mais difícil do que para outros desastres naturais.

Por exemplo, padrões normais de precipitação e expectativas para o uso de água variam
consideravelmente de acordo com o contexto geográfico e socioeconômico e, assim, definições
específicas sobre o que constitui um evento de escassez dependem do local onde ocorre e de
suas demandas hídricas. Isto é, a escassez hídrica é configurada pelo descasamento entre a
oferta e a demanda de água em determinada região25.

Eventos de escassez afetam a produção e as vendas de bens e serviços e a continuidade
operacional em uma série de diferentes atividades econômicas. Os impactos sobre os setores que
utilizam diretamente o recurso em seus processos produtivos devem ser considerados como de
primeira ordem, ao passo que os impactos das interações desses setores com seus consumidores
e fornecedores são impactos de segunda ordem26.
A Tabela 5.1 apresenta alguns dos impactos de primeira ordem mais comuns para as três
grandes classes de setores cuja produção de bens e serviços depende da disponibilidade de
água.

25

Logo, tanto medidas que reduzam a demanda quanto aquelas que ampliam a oferta podem ser maneiras possíveis de reduzir perdas
futuras.
26
Eventos de escassez também causam impactos ambientais e sociais. Por exemplo, se uma seca danifica o habitat de alguma
espécie animal ameaçada de extinção, então o bem-estar das pessoas que se preocupam com tal espécie seria afetado e deveria ser
levado em consideração como parte das perdas. Contudo, tais perdas são intangíveis e, portanto, de difícil estimação.
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Tabela 5.1
Impactos de primeira ordem em diferentes setores usuários de água
Setor
Agrícola
Abastecimento
humano
Industrial

Impactos de primeira ordem
Quebras de safra e perdas de pastagens.
Interrupção na oferta, racionamentos e piora na qualidade (caso reservatórios sejam
comprometidos).
Redução nas vendas devido a reduções no ritmo de operação ou interrupção da
produção (para aquelas indústrias que dependem de grandes quantidades de água).
Fonte: elaboração própria.

Como mencionado acima, os impactos secundários (e de demais ordens) de um evento de
escassez, assim como para outros desastres, são atribuídos às interações e transações dentro e
entre os setores e atividades econômicas. Uma forma, não exaustiva27, de representar essas
interações é apresentada na Figura 5.1.

Figura 5.1
Impactos de primeira, segunda e demais ordens para eventos de escassez

Perdas de
3ª ordem

Agricultura

Perdas de 2ª
ordem

ESCASSEZ
HÍDRICA

Agricultura
Perdas de 1ª
ordem

27

Outros setores também podem (e devem) ser considerados para além dos oferecidos no exemplo da figura, como setor de
transportes (navegação); energia (geração hidrelétrica); turismo etc.. Similarmente, insumos dos setores contemplados na figura
podem ser utilizados por agentes do mesmo setor. A simplificação, portanto, é para facilitar a visualização.
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Por exemplo, fazendeiros com quebras em suas safras reduziriam seu fornecimento para
indústrias que utilizam seus produtos como insumo, tais como processadoras de alimentos e
bebidas28. Essas indústrias teriam que pagar um preço mais alto por esses insumos ou reduzir
suas produções devido à falta de insumos29.

Por fim, cabe mencionar outra particularidade relativa aos eventos de escassez, qual seja, o fato
de existirem usos consuntivos e não consuntivos da água. De forma geral, esses eventos
tendem a ocasionar impactos (maiores) sobre os primeiros, isto é, aqueles setores que reduzem a
quantidade disponível de água a partir de seu consumo.

Entretanto, caso determinado evento de escassez perdure por longo período e reduza os níveis
de lagos e reservatórios para além de certo nível, usos não consuntivos como recreação e
geração de energia hidrelétrica também podem sofrer redução ou interrupções nas suas
operações. Nesses casos, também as perdas econômicas sofridas por esses setores devem ser
estimadas30.

28

Impactos de segunda ordem também podem se referir a etapas anteriores na cadeia produtiva. Isto é, os fazendeiros também
poderiam reduzir suas compras de fertilizantes de seus fornecedores.
29
O aumento dos preços dos alimentos processados nas gôndolas dos supermercados seria um impacto de terceira ordem.
30
Se for parte do objetivo da análise em questão estimar também perdas de segunda e demais ordens, também o impacto sobre os
consumidores e fornecedores desses setores pode (e deve) ser contabilizado.
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6. Métodos de Estimação no Presente Estudo
A partir das discussões acima e dados os objetivos do presente estudo, quais sejam realizar uma
ACB para comparação de medidas de adaptação para eventos de escassez hídrica, alguns
critérios emergem que direcionam a escolha dos métodos de estimação de perdas a serem
adotados. A Tabela 6.1 apresenta esses critérios e parâmetros.

Tabela 6.1
Parâmetros para seleção de métodos de estimação no presente estudo
Parâmetro/premissa
Objetivo
Unidade de análise
Abordagem setorial
Dimensão temporal
Disponibilidade de
dados
Nível de agregação
Tipo de danos
Tipo de perdas
Possíveis cenários

Descrição
ACB para medidas de adaptação para escassez hídrica.
1) Bacia hidrográfica; 2) Reservatórios; e 3) Municípios.
Setores usuários (abastecimento humano, agricultura irrigada, criação de animais,
indústria, aquicultura e energia etc.).
Ex-ante
Demandas hídricas (dados municipais e outorgas); Oferta hídrica (dados de vazão,
temperatura e evapotranspiração).
Por setor usuário, por munícipio (quando possível).
Interrupção de produção
Primeira ordem
Cenários climáticos (sem mudanças e outros cenários possíveis); socioeconômicos
(tendencial e acelerado); taxas de desconto.
Fonte: elaboração própria.

Adicionalmente, por tratar-se de ACB, cabe mencionar que o foco do presente estudo reside
primordialmente na estimação de perdas tangíveis31. De forma geral, é possível dizer que
métodos de preferência revelada, como os de função de produção e de custos de reposição ou
substituição, são mais apropriados para estimar os impactos tangíveis e de primeira ordem de
eventos de escassez. Tais métodos tendem a ter aplicação pertinente a qualquer setor da
economia e oferecem estimativas razoavelmente precisas.

Assim, os tópicos a seguir desenvolvem com mais profundidade o racional e alguns dos passos a
serem percorridos para a condução dos métodos de função de produção (produtividade marginal)
e de reposição ou substituição, com destaque para sua aplicação junto a eventos de escassez
hídrica.

31

Análise que inclua considerações sobre perdas intangíveis podem ser conduzidas em uma análise multicritérios, por exemplo.
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6.1

Função de Produção (produtividade marginal)

Os métodos de função de produção, conforme apresentado na seção 2.2, se baseiam em duas
etapas. Basicamente uma etapa é focada na relação física entre o evento crítico e a produção de
determinado bem ou serviço e a outra é focada na projeção econômica desse impacto físico.

Contudo, antes de iniciar a aplicação dos métodos cabem algumas considerações acerca dos
procedimentos estatísticos comumente utilizados para estabelecer a relação física entre eventos
de escassez e produção de cada setor usuário (Quadro 6.1) e também sobre o nível de
agregação dos dados.

Quanto ao nível de agregação, o desejo de comparar medidas de adaptação requer alguma
desagregação para que se consiga capturar as diferenças das atividades econômicas e regionais.
Por outro lado, estudos conduzidos em áreas geográficas extensas podem não tolerar
considerável desagregação de dados, uma vez que os requerimentos computacionais podem se
tornar muito elevados e, de fato, inviáveis.

Por exemplo, ao invés de compreender como cada produtor rural em determinada área utiliza
água em seu processo produtivo, é possível assumir técnicas similares e adotar uma única função
de produção para estes. Mais do que isso, é possível agrupar todos aqueles produtores cujas
culturas possuam demandas hídricas e práticas de irrigação similares.

Novamente, o grau de agregação depende não somente dos objetivos do analista, mas também
da disponibilidade de dados que permitam o tratamento de cada atividade na região do estudo
com maior ou menor especificidade no que tange a construção de função(ões) de produção.
Quadro 6.1
Procedimentos estatísticos e econométricos para relação física entre produção e desastres
naturais
Os métodos utilizados para estabelecer relações entre mudanças decorrentes de um desastre natural
(alteração na disponibilidade de algum recurso natural) e diversas atividades produtivas podem ser
agrupados entre:
i) Modelos tradicionais (abordagem histórica): Simples e de poucos requerimentos informacionais;
assume que a relação segue constante ao longo do tempo, assim, o impacto econômico da mudança na
disponibilidade do insumo ambiental é computado pela multiplicação da queda na produção e do preço atual
do produto final (ignora possíveis mudanças de preços).
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ii) Modelos de optimização: Requerem conjuntos de dados mais extensos, mas permitem tratar tanto
preços e quantidades como variáveis endógenas, isto é, variando dentro do modelo. Contudo, possuem
natureza normativa, isto é, são baseados em hipóteses acerca de como as variáveis “deveriam” se
comportar.
iii) Modelos econométricos: A partir de dados observáveis históricos, e suas variações no tempo e no
espaço, buscam estimar as relações de interesse, inclusive entre diferentes setores. Representa uma
abordagem objetiva, a partir da qual os resultados podem ser analisados por meio de métodos estatísticos.
Requerem extensas bases de dados.

De forma genérica, a aplicação dos métodos de função de produção para os diferentes setores
em análise de custo-benefício deve seguir a mesma lógica. Dessa maneira, o roteiro abaixo é
similarmente adotado para todos os usos consuntivos na bacia, para aquicultura e para energia.
Algumas considerações sobre particularidades de setores específicos são inicialmente
apresentadas no Quadro 6.2.

Quadro 6.2
Observações e particularidades para alguns setores ou atividades
Setor agrícola (culturas perenes e criação de animais): os impactos de eventos de escassez são
majoritariamente de interrupção de produção (fluxos), entretanto, a persistência de seca durante períodos
prolongados podem comprometer também alguns ativos. Nesses casos, é interessante também estimar as
perdas nos valores dos ativos (devidamente substituídas de qualquer emprego alternativo temporário).
Exemplo: a dessedentação de gado leiteiro pode ser interrompida caso o evento de escassez perdure por
alguns meses, assim o fazendeiro pode optar por abater o animal e vender a carne; logo as perdas são os
fluxos não gerados da venda de leite subtraídos da receita obtida com a venda da carne.
Setor de abastecimento humano (urbano e rural): ao passo que para os demais setores é possível
utilizar o valor de venda dos produtos para estimar as perdas econômicas, o mesmo não pode ser dito do
setor de abastecimento urbano. Assim, conforme sugerido no Quadro 3.2, utiliza-se os custos de produção
como indicativo para o preço do serviço e, consequentemente, estimação das perdas.

39 / 49
FGV Projetos CE Nº 1989/16

APLICAÇÃO

Os estudos, particularmente com análises ex-ante, para estimar perdas de eventos de escassez
hídrica com a utilização de métodos de função de produção bottom-up são raros, em especial
devido às limitações na disponibilidade de dados. Nesse sentido, as etapas abaixo, mais do que
retratar práticas comuns na literatura, buscam apresentar um possível caminho para analista
interessado em realizar estudos com essas características.
Etapa 1: Relação física entre o insumo água e a produção dos setores

Passo 1.1. Definição de evento de escassez
Eventos de escassez possuem um caráter relativo (interação entre demanda e oferta) e para
alguns setores estão mais associados à persistência do que à intensidade (vide Quadro 6.2).
Dessa maneira, é importante identificar e caracterizar o que se entende por evento de escassez
nos setores econômicos e/ou regiões de análise. Nesse sentido duas alternativas são possíveis:
 Utilizar dados (contínuos) de precipitação (ou vazão):


Por exemplo, medidos em m³/s; ou

 Criar categoria(s) que representem períodos de escassez:


Por exemplo, caso determinado ano tenha precipitação abaixo de X% da média da
década, o ano é considerado como escasso32.

Em ambos os casos, caso a persistência do evento seja relevante, o analista pode incluir dados
de mais de um mês (ano) para definir um evento de escassez. Por exemplo, no caso de adoção
de categorias, um ano pode ser considerado como sofrendo de evento de escassez se: i) tenha
precipitação de X% abaixo da média de sua década; e ii) tenha sido precedido de ano com
precipitação de ao menos Z% abaixo da média da década.

Passo 1.2. Descobrindo o parâmetro de produto marginal da água
Retomando a equação apresentada na seção 2.2.1, essa etapa diz respeito à descoberta do
parâmetro do produto marginal (c) do insumo água (X) na produção de determinado bem:

32

Em econometria, tais categorias são chamadas variáveis dummy, isto é variáveis que assumem valores 1 ou 0 de acordo com a
presença (ausência) de alguma característica.
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Q = aK + bL + cX;

Lembrete:
Q = produção total;
K = quantidade de insumo capital;
a = parâmetro de produto marginal do capital1;
L = quantidade do insumo trabalho;
b = parâmetro de produto marginal do trabalho;
X = quantidade do bem/recurso afetado pelo evento crítico.
c = parâmetro de produto marginal do bem (insumo) afetado evento crítico.

Há, basicamente, duas maneiras para descobrir tal parâmetro: i) adoção de coeficientes técnicos
de produção; e ii) construção a partir de séries históricas.
 Coeficientes técnicos de produção: valores numéricos de referência que expressam
relação física entre quantidade de insumo utilizada para produzir determinada quantidade
de bem ou serviço.


Valores geralmente encontrados na literatura técnica. É importante assegurar que
são pertinentes para a realidade da região/local de estudo e seus objetivos33.

 Séries históricas: a partir de séries de dados sobre consumo de água e produção dos
setores ou atividades econômicas, utilizando técnicas estatísticas/econométricas.


Valores calculados pelo próprio analista a partir de dados econômicos e de
consumo de água para a região/local e setores ou atividades objetos do estudo; e



Quanto mais extensas as séries históricas, melhores as estimativas do parâmetro,
por exemplo, à medida que eventuais ruídos e eventos anormais encontrados na
base de dados são dissipados.

De forma geral, esses parâmetros são representados em unidades como m³/tonelada produzida
ou m³/unidades de serviço prestado (número de domicílios atendidos, por exemplo). Cabe
ressaltar que, quando o analista trabalha com grupos ou classes de setores, atividades e/ou
produtos, é recomendável a utilização de valores médios ou ainda de bandas/faixas com valores
mínimos e máximos, já que um mesmo grupo pode conter (e normalmente conterá) diversos
processos produtivos e até mesmo diferentes produtos.
Etapa 2: Cálculo das perdas econômicas

33

É comum, por exemplo, que confederações como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e órgãos governamentais como a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) disponham de estudos acerca dos coeficientes técnicos respectivos a
essas atividades.
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Passo 2.1. Projeção da produção na ausência de eventos de escassez
Em uma análise ex-ante o cálculo das perdas de um evento de escassez requer a estimativa de
como a produção se desenvolveria na região de análise na ausência de evento crítico. Essa
projeção e as técnicas empregadas para construí-la dependem do horizonte temporal da análise.

Para aquelas análises de curto prazo, isto é, até poucos anos no futuro pode ser mais pertinente
assumir que a atual capacidade instalada permanecerá constante. Já para análises de longo
prazo é possível estimar que a produção continue crescendo para além da capacidade atual.
Nesse caso, a abordagem mais comum é a extrapolação a partir de trajetórias de crescimento
recentes34. Idealmente tal extrapolação pode ser balizada por trajetórias observadas também em
áreas maiores do que somente a da região de análise. Por exemplo, a trajetória de crescimento de
uma cidade pode ser balizada pela do estado em que se encontra e, ultimamente, pela do país.

Por fim, cabe notar que é novamente interessante a construção de cenários distintos (adoção de
diferentes premissas) para projeção das demandas futuras de forma a observar os impactos de
um evento de escassez sobre diferentes, mas prováveis, cenários de desenvolvimento dos
setores/atividades econômicas e região de análise.

Passo 2.2. Cálculo da produção esperada e das perdas físicas na presença de eventos de
escassez

Uma vez que o analista tenha a projeção de déficits hídricos e da produção esperada no futuro,
bem como parâmetro que relacione a produção de determinado setor com o insumo água, basta
então calcular a redução na produção de certo bem ou serviço na presença de evento de
escassez.

Retomando a função de produção e assumindo que os demais insumos permaneçam constantes,
isto é variando somente à quantidade de água:
̅ + b𝐿̅ + c𝑋𝑡∗ , para cada período t (ex.: ano);
Produção projetada (sem escassez): Q*  𝑄𝑡∗ = a𝐾

34

Alternativa é a estimativa da capacidade máxima de suporte de determinada região de acordo com algum parâmetro relevante para a
região e as atividades econômicas contempladas. Por exemplo, o crescimento industrial depende da disponibilidade de mão de obra.
Pode-se, então, adotar estimativas populacionais e sua relação com o número de possíveis trabalhadores como o balizador de
demandas futuras de água na indústria.
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̅ + b𝐿̅ + c𝑋𝑡𝑒𝑐 ; em que 𝑋𝑡𝑒𝑐 < 𝑋𝑡∗ ;
Produção com escassez: 𝑄 𝑒𝑐  𝑄𝑡𝑒𝑐 = a𝐾
Perdas físicas: (PFt)  Δ𝑄𝑡 = 𝑄𝑡∗ − 𝑄𝑡𝑒𝑐 ; para cada período t.
Observação: A variação da quantidade de água disponível pode ser computada em termos
percentuais, isto é, assume-se que as necessidades do setor serão atendidas em 100% para
projeção da produção e que, por exemplo, 𝑋𝑡𝑒𝑐 = 80% de 𝑋𝑡∗ .
Passo 2.3. Cálculo das perdas econômicas

A tradução das perdas físicas em perdas econômicas se dá pelas receitas não realizadas em
decorrência da redução na produção, com relação a um cenário sem escassez hídrica. Assim, o
cálculo é direto, para cada período de tempo, multiplica-se o volume de produção não realizado
pelo preço de mercado do produto:
Perdas econômicas (PEt) = Δ𝑄𝑡 × 𝑃; para cada período t.
Comumente, adota-se um preço constante ao longo do tempo, para trabalhar com perdas
econômicas em termos reais35. Nesse caso é fundamental que o analista adote também taxas de
desconto reais no passo a seguir.

Passo 2.4. Trazer perdas econômicas estimadas a valor presente

Por fim, para estimar as perdas econômicas totais de eventos ao longo do tempo, cabe ao analista
somar as perdas de cada período, lembrando-se de descontar o futuro, conforme discutido na
seção 4.2, isto é, trazer as perdas a valor presente:

Perdas econômicas totais (PET) =

𝑃𝐸1
1+𝑟

+

𝑃𝐸2
(1+𝑟)2

+ ⋯+

𝑃𝐸𝑡
(1+𝑟)𝑡

𝑃𝐸

𝑖
= ∑𝑡𝑖=1 (1+𝑟)
𝑖

A escolha da taxa de desconto mais adequada para o estudo depende dos objetivos do analista e
do horizonte temporal da análise, no entanto, é sempre interessante a construção de cenários

35

Adicionalmente, e especialmente com relação a extensos horizontes temporais, tal escolha elimina a necessidade de realizar
projeções acerca da inflação esperada para a região ao longo do tempo. Caso o a analista tenha interesse em trabalhar com preços
projetados de acordo com a inflação esperada, deverá também adotar taxas de desconto nominais no passo 2.4.
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com diferentes taxas de desconto, para que seja possível compreender o impacto desse
parâmetro sobre os resultados de uma estimação de perdas econômicas de eventos de escassez
hídrica, bem como de ACB de medidas de adaptação.

Conforme, mencionado anteriormente, métodos de função de produção podem ser aplicados para
diferentes setores da economia, entretanto, a ausência de bases de dados compreensivas e
comparáveis, particularmente em nível local, é uma fonte de dificuldades e incertezas que requer
atenção e tratamento por parte do analista.

6.2

Custos de Reposição ou Substituição

Os métodos de custos de reposição possuem cálculo mais direto e simples, uma vez identificada
alternativa factível para retornar o ambiente afetado por um evento crítico a seu estado original.
Entretanto, cabe relembrar que a reposição de determinado bem ou serviço pode ocorrer tanto na
reposição de insumo, quanto na substituição de produto final. Para o caso dos recursos hídricos
para usos consuntivos, é comum que a segunda opção seja mais factível.

Posto de outra forma, uma vez que não é tecnicamente possível repor a quantidade de água
deficitária (a partir da mesma fonte) em um evento de escassez, a estimativa de perdas
econômicas de tal evento, por meio de métodos baseados em custos, é mais prática a partir dos
custos de substituição. Nesse sentido, a Tabela 6.2 apresenta sugestão de alguns parâmetros
que podem ser adotados para cada setor usuário.
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Tabela 6.2
Parâmetros possíveis para reposição/substituição de bens e serviços afetados por eventos
de escassez
Setor
Abastecimento
urbano (e rural)
Agricultura irrigada

Parâmetro possível
Caminhões-pipa

Pecuária

Perda do animal: Valor de novo
animal
Custo do KWh de outras fontes
Custo do frete (por outro meio
de transporte)
Caminhões-pipa

Energia
Navegação
Indústria

Valor da produção + frete

Observações
Substituição do serviço de tratamento e
distribuição de água potável.
Hipótese: substituição da produção local por
importação.
Os impactos dependem da espécie animal e da
persistência do evento.
Exemplo: Custo do KWh de usina termelétrica.
Substituição do serviço de transporte.
Hipótese: custo de oportunidade semelhante a
demais usos urbanos.

Fonte: elaboração própria.

É importante ter em mente que a utilização desses parâmetros tem como intuito oferecer ordem
de grandeza acerca das perdas econômicas observadas por cada setor usuário e, na ausência de
substitutos claros, alguma medida do custo de oportunidade da água para aquele setor pode ser
suficiente. Esse é o caso do setor industrial, por exemplo, em que uma medida referente a demais
usos urbanos (abastecimento) pode servir de parâmetro para o custo de oportunidade da água
para a indústria.

O caso da pecuária (e eventualmente de culturas agrícolas perenes) requer alguma atenção
devido à possibilidade de danos físicos sobre ativos (vide seção 4.3), uma vez que animais
privados de água por determinado período de tempo podem não sobreviver ao evento de
escassez (vide Quadro 6.2). Nesses casos, é importante observar eventuais usos alternativos dos
animais e/ou seu valor residual em caso de abate precoce. As receitas auferidas desses usos
alternativos devem, então, ser subtraídas dos custos de reposição (aquisição de novo animal).

Cabe, por fim, uma observação adicional acerca dos métodos de custos de reposição: em uma
ACB comparativa de medidas de adaptação, os benefícios são as perdas evitadas por cada
medida; ao passo que a própria métrica utilizada como custo de reposição pode ser uma medida
tecnicamente viável, as demais medidas contempladas serão, nesse caso, analisadas em termos
comparativos com a medida vista como reposição.
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7.

Considerações Finais

A redução dos impactos de eventos críticos e gestão de riscos (climáticos) requer uma
compreensão cada vez mais acurada acerca das perdas provocadas por esses eventos. Assim, o
presente guia apresentou os principais métodos utilizados para estimação de perdas econômicas,
suas bases, méritos e limitações e, assim, contribuiu para o fortalecimento do papel a ser
desempenhado por análises de custo benefício no desenvolvimento e implementação de
estratégias de adaptação.

Buscou-se também explicitar as consideráveis incertezas inerentes ao processo de estimação de
perdas, por exemplo, devido a dados insuficientes ou incompletos. No entanto, somente a
condução de esforços e aplicação dos métodos pode tornar possível a melhora das práticas
atuais, o preenchimento de eventuais lacunas e a identificação de futuras áreas para pesquisa.

Adicionalmente, foram conduzidas discussões acerca dos métodos teoricamente mais
recomendados para estimação de impactos tangíveis e de primeira ordem de eventos de
escassez hídrica (métodos de função de produção e de custos de reposição). Entretanto, a
disponibilidade de dados econômicos somente em nível muito agregado tem contribuído para que
poucos sejam os estudos de caráter bottom-up para investigar as perdas econômicas desses
eventos. Nesse sentido, os esforços percorridos no restante do estudo representam adição
importante à literatura.

Por fim, é importante destacar que, independente da natureza do evento crítico, suas
consequências não dependem somente de sua intensidade e frequência, mas também da
vulnerabilidade e capacidade de resiliência dos indivíduos (e jurisdições) frente a eventos
extremos e inesperados. Logo, medidas que busquem reduzir tal vulnerabilidade (e/ou aumentar a
resiliência) também devem ser levadas em consideração pelos tomadores de decisão.
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