
“Este livro, recorrendo a técnicas modernas, revela os potenciais 
retornos sociais de um maior e mais integrado esforço de investimento 
na infraestrutura interna de transportes. A América Latina, durante a 
industrialização por substituição de importações no pós-Segunda Guerra 
Mundial, investiu fortemente em estradas. Ferrovias e portos ficaram em 
segundo plano. Agora, com o forte desempenho primário exportador da 
última década, não é tarde para corrigir este erro, frequentemente 
associado aos elevados níveis de disparidades regionais encontrados na 
maioria dos países da região. Politicas públicas são necessárias, e 
espero que este consistente estudo do BID tenha uma influência positiva 
sobre as decisões dos governos latino-americanos.”  

Albert Fishlow, professor emérito da Universidade da Califórnia, Berkeley e 
da Universidade de Columbia. Ex-presidente “Paul Volcker” de Economia 
Internacional do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos.

“Este estudo contribui significativamente para o avanço do nosso 
conhecimento sobre o impacto dos custos de transporte internos no 
comércio exterior e na distribuição regional das exportações. É um 
excelente exemplo de um esforço de pesquisa rigoroso e, ao mesmo 
tempo, um livro de fácil leitura, que produz lições importantes sobre 
políticas públicas. Espero que seja lido e provoque reações concretas 
nos formuladores de políticas da América Latina. Deve ser também visto 
como um incentivo para que esforços similares de levantamento de 
dados sejam realizados em outras regiões, preenchendo desta forma um 
hiato importante em nosso entendimento dos custos do comércio exterior.”

Bernard Hoekman, diretor do Programa de Economia Global do Instituto 
Universitário Europeu e ex-diretor do Departamento de Comércio 
Internacional do Banco Mundial.  
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Prólogo

D
esde o começo, a agenda de pesquisa em comércio e integração 
do BID tem-se concentrado em ajudar os países da América Latina 
e do Caribe (ALC) a desenvolver políticas públicas e instituições para 

subsidiar estratégias comerciais multipolares baseadas em liberalizações 
unilaterais, preferenciais e multilaterais.

As prioridades iniciais da agenda refletiam o legado dos anos de subs-
tituição de importações, que deixaram a região não apenas com tarifas 
altas, mas com uma profunda desconfiança em relação ao potencial do co-
mércio exterior e da integração para promover crescimento. Contra este 
pano de fundo, dirigimos nossos recursos principalmente ao apoio teórico 
e empírico das incipientes iniciativas unilaterais e preferenciais na região.

À medida que o regionalismo aberto ganhou impulso, levando 
a disseminação e justaposição de acordos de comércio — o chamado 
“prato de espaguete” (spaguetti bowl) —, redirecionamos nossas iniciati-
vas à explanação de seus custos — especialmente aqueles que derivam 
de mecanismos como o das regras de origem — e à proposição de soluções 
para minimizá-los, entre elas ampliação e harmonização dos acordos 
existentes; este foi o tema e nossa principal publicação em 2009, Bridging 
Regional Trade Agreements in the Americas.

As demandas apresentadas pela proximidade da Rodada de Doha 
completaram o ciclo, no qual boa parte de nossa atenção foi devotada aos 
chamados custos tradicionais do comércio exterior. Mas, à medida que 
as negociações da Rodada progrediam, gradualmente nos conscientizamos 
de que a agenda comercial da região tinha de se expandir além das questões 
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tradicionais e incluir “os outros” custos do comércio exterior — transporte 
e logística, barreiras à informação e procedimentos alfandegários.

Essa mudança de ênfase se justifica pelo menos por três razões. 
Primeiro, a liberalização tanto unilateral como preferencial do comércio 
internacional da região reduziu as tarifas a uma fração do que eram 
no começo da década de 1990. Segundo, o surgimento da Ásia — cujo 
forte impacto na ALC foi tema de diversos de nossos estudos recentes 
(ver The emergence of China, 2006, India: Oportunidades, lições e desafíos 
para as Economias do Brasil e América Latina, 2010, e Shaping the future, 
2012) — empurrou a região para uma especialização em bens intensivos 
em transporte, tanto commodities como bens manufaturados que requerem 
uma entrega rápida. E, terceiro, a crescente fragmentação da produção 
mundial e o desenvolvimento de cadeias de valor internacionais (tema 
da nossa próxima publicação) valorizaram os meios mais rápidos e baratos 
de enviar para o exterior partes e componentes.

Essa percepção levou a nossa primeira incursão nestes temas, 
Unclogging the Arteries (2008), que mostrou que os custos dos fretes 
internacionais eram, de longe, o principal obstáculo ao comércio exterior 
da região e que políticas eficazes para lidar com esses custos ofereceriam 
os melhores resultados, tanto em termos tanto de volume como de di-
versificação do comércio.

A essa incursão seguiu-se Odyssey in International Markets (2010), 
um estudo sobre os custos da informação e o papel desempenhado pelas 
agências de promoção de exportações, no qual avaliamos cuidadosa-
mente a enorme variedade de programas oferecidos por estas agências 
e proporcionamos um roteiro confiável sobre o que funciona e o que 
não funciona.

Longe demais para exportar encaixa-se neste esforço de pesquisa 
para ampliar a agenda de comércio da região. O livro retoma a questão dos 
custos de transporte, desta vez com a missão de preencher uma importante 
lacuna de conhecimento deixada por Unclogging the Arteries: os custos 
do transporte interno para as exportações. Os exportadores da ALC 
enfrentam não apenas altos custos para mandar seus bens ao exterior, 
mas também para enviá-los das fábricas, minas e fazendas até os portos 
de saída. Esses custos internos são particularmente nocivos para as áreas 
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mais remotas e menos desenvolvidas, que, por isso, muitas vezes deixam 
de aproveitar oportunidades valiosas para exportar.

Essa dimensão distributiva dos custos de comércio é muitas vezes 
negligenciada pelo formulador de políticas públicas e também pelo pes-
quisador. Mas, como mostra o relatório, suas implicações não podem ser 
menosprezadas. A redução dos custos de transporte interno será uma 
garantia para que a ALC aproveite ao máximo as vastas oportunidades 
de exportação e para que os ganhos do comércio sejam distribuídos 
de modo mais equitativo entre os países. Trata-se de uma questão não 
somente econômica, mas também de economia política. Os governos 
dificilmente conseguirão manter o apoio ao livre comércio se os seus be-
nefícios se concentrarem apenas em pequenas áreas abastadas do país, 
como é hoje o caso na maioria dos países da região, senão em todos eles. 
Longe demais para exportar, com base em um rigoroso esforço de pesquisa, 
argumenta que o acesso menos dispendioso aos portos nacionais pode 
levar a uma melhor distribuição dos ganhos do comércio exterior.

Antoni Estevadeordal
gerente, setor de Comércio e Integração, BID
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Visão geral

E
m Punta Arenas, Chile, no extremo meridional da América do 
Sul, os produtores de cerveja que quiserem vender para o exterior 
precisam enviar seu produto por caminhão até o porto de San 

Antonio, na região central do país, situado a mais de 2.800 km. Embora 
esta seja uma região de renda média, eles e outros produtores raramente 
exportam seus produtos. Uma situação semelhante ocorre em Pucallpa, 
capital do departamento de baixa renda de Ucayali, na região da Selva 
no Peru, onde os exportadores de produtos de madeira têm de enviar 
sua mercadoria até o porto de Callao, em Lima, a mais de 740 km de dis-
tância, frequentemente por estradas não pavimentadas que serpenteiam 
pelos Andes em altitudes que podem chegar até a 4 mil metros. Como os 
exportadores de cerveja de Punta Arenas, eles são membros de uma rara 
confraria de empresas locais que se aventuram a vender para o exterior. 

O mesmo se aplica ao departamento colombiano de Meta, na região 
central do país, onde os exportadores de produtos metálicos de Villavicencio 
normalmente têm que enviar os seus produtos ao porto de Cartagena, em 
um percurso de um pouco mais de 1.100 km que leva cerca de 18 horas.  

no México, os exportadores em Chiapa de Corzo, no sul do estado 
de Chiapas, não chegam a fazer inveja aos seus equivalentes chilenos, 
peruanos ou colombianos. Suas exportações de leite em pó têm de viajar 
em média mil quilômetros para alcançar os portos no Pacífico e no golfo 
do México, tendo muitas vezes que atravessar montanhas em altitudes de 
até 2.250 m e depois enfrentar estradas congestionadas na região central 
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do país. É fácil compreender porque também são raros os exportadores 
nesta região. 

Da mesma forma, no Brasil, o transporte longo e caro é parte do 
desafio enfrentado pelos exportadores de soja do município de Sapezal, 
no estado de Mato grosso, no Centro-Oeste. A maior parte de sua pro-
dução é embarcada pelo congestionado Porto de Santos, no Sudeste, a 
2.250 km de distância. 

Estas histórias podem ser consideradas extremas e não representa-
tivas, mas infelizmente refletem em grande medida a realidade enfrentada 
pela maioria das empresas localizadas longe dos principais aglomerados 
urbanos e portos na América Latina e Caribe (ALC). Empresas com os 
recursos e a capacidade de produzir bens em alta demanda pelos mercados 
regionais ou mundiais enfrentam custos de transporte interno altos que 
destroem, literalmente, sua vantagem comparativa ao longo do caminho. 
Em muitos casos, os custos proibitivos de transporte simplesmente as 
impedem de exportar ou até mesmo de se constituírem como empresas. 
Tornam-se, assim, invisíveis aos formuladores de políticas e pesquisadores, 
apesar de representarem verdadeiras oportunidades perdidas para regiões 
que frequentemente têm os níveis mais baixos de renda per capita.

Por que os governos devem se preocupar?

Este estudo é parte de um esforço continuado para aumentar a com-
preensão dos formuladores de políticas públicas da ALC em relação às 
consequências dos altos custos de transporte para o comércio internacio-
nal. Segue-se à publicação há cinco anos de Unclogging the Arteries: The 
Impact of Transport Costs on Latin America and Caribbean Trade (Mesquita 
Moreira, Volpe e Blyde, 2008). 

Com Unclogging, nossos objetivos não eram modestos. Queríamos 
mudar radicalmente a agenda de política de comércio exterior da região 
e tínhamos bons motivos para isso. nossos dados, e os de alguns poucos 
estudos pioneiros antes do nosso (Hummels, 2001, e Clark et al., 2004), 
mostravam claramente que havia ocorrido uma grande mudança na 
importância relativa daquilo que os economistas chamam de custos de 
comércio internacional. graças à liberalização unilateral, regional e mul-



Visão geral  >> 3

tilateral do comércio, as tradicionais barreiras tarifárias e não tarifárias 
tinham sido reduzidas a uma fração do que eram havia apenas algumas 
décadas. Ao mesmo tempo, os custos de transporte, impelidos por níveis 
históricos de subinvestimento em infraestrutura, haviam seguido uma 
trajetória ascendente para tornarem-se o mais importante obstáculo ao 
comércio exterior da ALC. 

Estava claro também que essa mudança tinha sido reforçada pela 
crescente fragmentação da produção mundial, que valorizava os meios 
mais rápidos e baratos de enviar para o exterior partes e componentes. 
Além disso, em decorrência do surgimento da China na economia mun-
dial, a região estava se especializando cada vez mais em bens primários e 
produtos manufaturados intensivos em transporte.

Unclogging contribuiu para que as consequências comerciais dos 
altos fretes internacionais da ALC fossem mais bem entendidas, assim 
como chamou atenção para os enormes benefícios de políticas que conse-
guissem diminuir esses custos. Mas o estudo lidou apenas com uma parte 
do problema. A restrição de dados significou que o outro componente-
chave da cadeia logística — o custo interno de transporte — teve que 
ficar fora da análise. Como os exemplos mencionados acima sugerem, 
esse componente é essencial para captar a dimensão total do problema. 
Apesar disso, são raros os estudos que examinam os custos internos de 
transporte, restringindo-se em geral a uns poucos países ou produtos e 
muitas vezes dependendo apenas de informação qualitativa.1 

Este estudo é uma tentativa audaciosa de preencher essa brecha 
de conhecimento, apesar da existência de fortes restrições de dados. 
Assim que penetramos as fronteiras internacionais de um país, vemos 
imediatamente que o impacto dos custos de transporte vai além do nível 
e da diversificação de suas exportações. Eles têm também um papel chave 
na determinação das regiões do país que terão a oportunidade de usar o 
comércio exterior para impulsionar seu crescimento econômico. 

O alto custo do transporte interno pode fazer com que as exportações 
se concentrem em umas poucas áreas com acesso facilitado aos portos, 

1  Ver, por exemplo, Matthee e naudé (2008), granato (2008), Costa-Campi e Viladecans
-Marsal (1999), ou nicolini (2003). 
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reduzindo ou mesmo eliminando as oportunidades para amplas áreas 
do país. Isso pode ser particularmente oneroso para países com grandes 
disparidades regionais e nos quais os recursos produtivos naturais ou de 
mão-de-obra variam significativamente de região para região, criando 
uma riqueza de oportunidades de exportação. Uma descrição como essa 
se aplica a muitos, se não à maioria, dos países da ALC.

Uma lacuna de conhecimentos plena de desafios

Qualquer análise séria das consequências dos custos internos de trans-
porte enfrenta difíceis desafios empíricos, teóricos e de formulação de 
políticas. O primeiro desafio é identificar a origem das exportações e 
determinar seu custo de transporte até a alfândega de saída. Como em 
muitas outras partes do mundo, as empresas na ALC normalmente listam 
sua sede como fonte das exportações, sem que ela seja necessariamente 
o local de produção. Isso superestima a participação das grandes cidades 
nas exportações. Além disso, com algumas poucas exceções, não existe 
na maioria dos países um levantamento sistemático dos fretes internos, 
o que deixa o pesquisador sem uma base de dados confiável com a qual 
trabalhar. 

Uma vez que esses obstáculos sejam superados, existe ainda o desafio 
de estabelecer causalidade. A relação entre custos de transporte e expor-
tações não é uma via de mão única. A intuição pode sugerir que é seriam 
custos de transporte mais baixos que proporcionariam uma elevação das 
exportações. Mas como existem economias de escala significativas nos 
serviços de transporte, um alto volume de exportações também pode levar 
a custos de transporte mais baixos. Essa relação de duas vias exige que se 
vá além das correlações para que não se superestimem, por exemplo, os 
benefícios da construção de uma nova rodovia ou estrada de ferro para 
as exportações de uma região. 

Para completar, a teoria econômica oferece alguma orientação, mas 
poucas certezas, sobre essa complexa relação entre custos de transporte, 
comércio internacional e disparidades regionais, tornando difícil extrair 
implicações amplas de política pública. Entre as poucas certezas está a 
visão benigna, senão linear, da geografia econômica que sugere que a re-
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lação entre custos de transporte e localização das atividades econômicas 
segue uma curva em forma de sino. Quando os custos de transporte são 
muito altos, as disparidades tendem a ser menores porque existe pouco 
comércio entre regiões praticamente autárquicas, que não se beneficiam dos 
ganhos de escala e especialização do comércio. À medida que esses custos 
caem, o comércio interno se desenvolve e a as economias de aglomeração 
e escala favorecem a localização nas regiões mais ricas, o que aumenta as 
disparidades. Mas, à medida que os custos de transporte diminuem mais e o 
congestionamento e os custos mais altos da terra e mão-de-obra reduzem 
as vantagens do “centro”, as empresas começam retornar à “periferia”, 
melhorando a distribuição espacial da atividade econômica.2 

O consenso a respeito desta visão se esvai quando o comércio inter-
nacional entra em cena, particularmente em um contexto de liberalização 
comercial. Os teóricos, em geral, dividem-se em dois campos: aqueles que 
acreditam que o comércio internacional aumenta as disparidades regio-
nais, porque as regiões mais ricas tendem a prosperar num ambiente mais 
competitivo; e aqueles que argumentam que este não é necessariamente 
o caso, porque o melhor acesso aos mercados mundiais diminui a força 
gravitacional dessas regiões.3 

Essa divisão se torna menos preocupante, porém, quando nos damos 
conta de que ela provém de modelos mais apropriados à experiência da 
Europa, onde as regiões subnacionais não apresentam diferenças signi-
ficativas, seja em recursos produtivos ou em oferta de infraestrutura de 
transporte. Behrens (2011), por exemplo, mostra como as diferenças de 
custos internos de transporte tendem a desempenhar um papel decisivo 
na maneira pela qual o comércio internacional afeta as disparidades 
regionais. Em sua análise, países com maior variação subnacional na 
oferta e qualidade de infraestrutura de transporte estão mais expostos 
a divergências regionais. Este tipo de cenário parece estar mais próximo 
da realidade da maioria dos países da ALC e fornece um bom arcabouço 

2  Ver Combes, Mayer e Thisse (2008) para um exame recente desses argumentos.
3  Ver, por exemplo, Monfort e nicolini (2000) para uma visão pró-divergência, e Krugman 
e Livas Elizondo (1996) e Behrens et. al. (2007), para formas diferentes do argumento 
pró-convergência. 
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para entender as implicações mais gerais das políticas de transporte para 
o comércio exterior. É um enfoque particularmente útil para desvendar 
as forças por trás da variada experiência da região com a convergência 
regional pós-liberalização comercial.

Há evidências claras na região de que a liberalização comercial 
levou a uma desconcentração da atividade econômica, particularmente 
no que diz respeito às exportações. no entanto, esse processo de descon-
centração não parece ter ido longe o suficiente para dar suporte a uma 
rápida convergência de renda per capita regional em países como Chile, 
Peru e Colômbia; prevenir o agravamento das disparidades regionais no 
México, onde só recentemente elas começaram a se reverter; ou ter 
um impacto significativo sobre a convergência regional no Brasil.4 nossa 
hipótese de trabalho é que pelo menos em parte esse quebra-cabeças 
pode ser explicado pelo fracasso da região em reduzir os custos internos 
de transporte do topo para o vale à direita da referida curva em sino da 
geografia econômica, levando os países a perder valiosas oportunidades 
de exportação derivadas da grande variação subnacional de recursos 
naturais e mão-de-obra. 

O desafio dos dados

Para começar a enfrentar esses desafios, construímos uma base de dados 
sem paralelo com origem e custos internos de transporte das exporta-
ções. Em ambos os casos, encontramos soluções viáveis para superar as 
restrições de dados sem sacrificar muito, em termos de confiabilidade, e 
sem impedir que montássemos uma amostra sólida de alguns dos maiores 
e mais representativos países da região. A amostra inclui Brasil, Chile, 
Colômbia, México e Peru, que em 2012 respondiam por 71% das expor-
tações da ALC, e cujos estudos de caso são o objeto dos próximos cinco 
capítulos deste estudo. 

4   Ver Serra et al. (2006) para dados sobre a convergência per capita subnacional pós-libe-
ralização comercial na ALC, e os capítulos sobre os países, neste tomo, para dados sobre 
concentração de exportações. 
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num esforço para minimizar o viés das grandes cidades e identifi-
car a verdadeira origem municipal das exportações, adotamos diferentes 
estratégias para aproveitar ao máximo os dados disponíveis em cada 
um dos cinco países estudados. no Chile e no México, combinamos os 
dados alfandegários com cadastros abrangentes de firmas. no Peru, li-
mitamo-nos aos dados alfandegários, que (ao contrário de outros países) 
fornecem informação tanto sobre o município de origem das exportações, 
como sobre o endereço fiscal da empresa, com cada tipo de informação 
gerando distribuições espaciais de exportação bem distintas. no Brasil e 
na Colômbia, onde trabalhamos com informação mais agregada no nível 
do produto, usamos informação do censo municipal para validar os dados 
da alfândega. Embora possam restar distorções, estamos confiantes em 
que temos um quadro muito mais próximo da realidade.

Para estimar o custo de envio das exportações do município até a 
alfândega de saída, usamos dados georreferenciados sobre as despesas 
operacionais de veículos de carga em toda a rede de transporte, uma 
metodologia inspirada em um estudo de 2005 de Combes e Lafourcade 
sobre os custos de transporte na França. Com base em dados de pesquisas 
de serviços de transporte nacionais e de planos logísticos, construímos 
uma medida de custos de transporte específica por rota e veículo, que 
inclui custos de tempo (como despesas de mão-de-obra, depreciação e 
seguro) e distância (como despesas de combustível e manutenção); essa 
informação reflete tanto o perfil das frotas dos países como a qualidade e 
topografia das rotas. Com a ajuda de um software de sistema de informação 
geográfica, usamos essas estimativas para computar os custos gerais de 
transporte nas rotas de exportação de menor custo para cada município. 
Por fim, para obter uma noção melhor sobre o impacto desses custos sobre 
o preço final do produto, construímos uma medida ad valorem, dividindo 
o custo de transporte nas rotas de exportação de menor custo pelo valor 
das exportações.

Fizemos pequenas variações nessa metodologia em cada país, para 
acomodar diferenças na disponibilidade de dados, conforme explicado no 
Apêndice Técnico de cada capítulo. Para todos os países, exceto o Brasil, 
tivemos de limitar nossa análise ao transporte rodoviário. no entanto, a 
representatividade da análise não sofreu de modo significativo, já que os 
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caminhões respondem por cerca de 80% do transporte de carga nesses 
países. 

Uma história de alta concentração, na qual os custos de 
transporte são baixos

A primeira característica marcante dos dados é a alta concentração espacial 
das exportações, claramente visível nos mapas da coluna da esquerda da 
Figura 1. A concentração tende a ser ainda maior no nível municipal, no 
qual  geralmente apenas uma minoria de empresas em áreas relativamente 
pequenas e afluentes dos países consegue exportar. O Chile e o México 
divergem, em parte, desta descrição: no primeiro, a maioria dos municípios 
(comunas) exporta, e eles abrangem uma parcela significativa do território 
nacional; no segundo caso, os municípios exportadores estão mais dispersos 
espacialmente. Mas em ambos os países as exportações estão fortemente 
concentradas nos principais municípios exportadores (Tabela 1). 

A segunda, e especialmente informativa, característica dos dados é 
a correlação inversa entre a distribuição espacial desigual das exportações 
e os custos internos de transporte. Uma primeira indicação dessa relação 
pode ser vista na Figura 1, na qual os mapas na coluna da direita mostram 
como os custos internos de transporte ad valorem para exportar variam 
no interior dos países. Uma rápida comparação com os mapas de concen-
tração das exportações na coluna da esquerda mostra que as áreas com 

Tabela 1. Indicadores selecionados de municípios que exportam

Número e participação 
dos municípios 
exportadores

Fração da área do 
país (%)

Participação dos 
dez principais 

exportadores (%)

Brasil (2010) 1.055 (19%) 27 55

Chile (2008) 242 (69%) 57 74

Colômbia (2006) 269 (24%) 11 73

México (2012) 969 (39%) 69 68

Peru (2009) 451 (24,5%) 36 45

Fonte: Estimativas dos autores com base em dados das alfândegas dos países. Ver  respectivos capítulos para 
mais detalhes.  
Nota: Esta comparação é afetada pela variação de tamanho dos municípios. Deve ser vista como uma primeira 
aproximação.
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FIGURA 1    Distribuição espacial das exportações e custos de 
transporte ad valorem para exportar: Brasil, Chile, 
Colômbia, Peru e México
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Fonte: Elaboração própria com base em dados alfandegários e pesquisas de transporte.
Nota: Esta figura mostra os mapas de contorno da distribuição espacial das exportações, com base na participação dos 
estados (ou unidade administrativa equivalente), e dos seus custos médios internos de transporte para exportar. Cada 
altitude (tom de cor) representa um nível diferente de participação nas exportações ou custo ad valorem. Os dados para 
o Brasil são de 2010; México, 2012; Colômbia 2006; Peru, 2009, e Chile, 2008. Consulte os capítulos sobre o país 
para obter detalhes sobre os dados subjacentes. 

FIGURA 1    Distribuição espacial das exportações e custos de 
transporte ad valorem para exportar: Brasil, Chile, 
Colômbia, Peru e México (continuação)
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os custos mais altos são as que têm menor participação nas exportações 
do país. Isso pode ser visto mais formalmente na Figura 2, que contrapõe 
as exportações dos estados a seu custo de frete ad valorem.

A magnitude desses custos é por si só reveladora, mas de modo 
menos intuitivo. Em média, os custos são geralmente baixos e vão de 3,4% 
no Chile a 5,5% no Brasil, mas com variação significativa entre países e 
municípios, como se pode ver na Figura 3. Essas baixas médias podem 
levar a interpretações errôneas quanto a sua relevância. É importante 
lembrar que, como já mencionamos, estamos apenas olhando os custos 
operacionais, deixando de lado a margem de lucro das transportadoras. 
Essa margem pode ser especialmente elevada em regiões remotas onde 
haja pouca ou nenhuma competição. no único exemplo em que pudemos 
coletar dados sobre os fretes de mercado (o caso das exportações de soja 
no Brasil, ver Capítulo 2), nossa medida mostrou-se altamente correla-
cionada e, como esperado, sistematicamente mais baixa do que as taxas 
de mercado. Estamos também deixando de lado outros componentes dos 
custos de logística, como os de armazenamento e de congestionamento 
nas rotas, os quais são particularmente significativos no porto de saída 
da maioria dos países da ALC. 

Talvez o mais importante seja o fato de que os custos de transporte 
em regiões remotas e periféricas são provavelmente tão altos que muitas 
das oportunidades de exportação acabam por não se realizar, com exce-
ção de umas poucas áreas com vantagens comparativas extraordinárias, 
como a região produtora de soja no Centro-Oeste do Brasil. Se essas 
exportações nunca chegam ao mercado, não podemos observar os seus 
custos, o que pode nos levar a subestimar as dificuldades logísiticas dessas 
regiões. Somente levamos em conta em nossas estimativas os custos 
que estão abaixo de um patamar proibitivo, acima do qual não existe 
atividade exportadora.  

Afinal, qual impacto o impacto sobre as exportações? 

Esta relação inversa entre exportação e custos internos de transporte 
sugere que as políticas públicas formuladas para diminuir esses custos 
poderão ter um impacto significativo nas exportações, especialmente em 
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FIGURA  2    Exportação estadual e custos de transporte ad valorem 
Brasil, Colômbia, Chile, Peru e México 
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Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Esta figura contrapõe as exportações estaduais (ou nível administrativo equivalente) dos países em um 
determinado ano ao custo estadual  médio de transporte ad valorem  para exportar (isto é, custos médios dos 
municípios de origem até a alfandega de saída). Os dados do Brasil são para 2010; Colômbia, 2006; Chile, 2008; 
Peru, 2009 e México, 2010. Ver apêndices técnicos de cada capítulo para obter detalhes.
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áreas em que o acesso aos portos é mais difícil. no entanto, é preciso mais 
do que simples correlações para estimar com precisão esse impacto, dado 
que, além dos custos de transporte, há diferentes fatores em jogo. Entre 
eles, incluem-se vantagens comparativas, intervenção governamental e 
acidentes históricos. 

Procuramos isolar o papel desempenhado pelos custos de transporte 
mediante a estimativa de uma equação que relaciona exportações muni-
cipais no nível de produto com seus custos de transporte ad valorem até a 
alfândega de saída, controlando ao mesmo tempo a influência de fatores 
que possam afetar as exportações, tais como: características permanentes 
dos municípios (vantagens comparativas e instituições), produtos (dimensão 
e transportabilidade) e alfândegas (especialização portuária). Procuramos 
também nos assegurar de que nossos resultados não tivessem o viés de 
eventos inusitados durante o período estudado. Como os impactos do 
custo de transporte estão sujeitos a variações substantivas entre tipos de 
produtos, devido a diferenças em transportabilidade (Hummels 2001), a 
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FIGURA 3    Custos municipais de transporte para exportar 
Estatísticas descritivas. Brasil, Colômbia, Chile, 
Peru e México

Fonte: Elaboração própria
Nota: Esta figura apresenta as estatísticas descritivas dos municípios exportadores (ou unidades administrativas 
equivalentes) usando um diagrama de caixa dos custos de transporte ad valorem. O custo mediano é representado pela 
linha subdividindo as caixas.  O comprimento destas representa a "região interquartis” (RIQ), que inclui os valores entre o 
quartil 25 (lado inferior) e o 75° quartil (lado superior).   As linhas (“bigodes”) são desenhadas para abranger todas as 
observações até o valor-limite equivalente a 1,5 vezes o comprimento da  RIQ, medido a partir dos lados superior e 
inferior das caixas. Os dados do Brasil são para 2010; Colômbia, 2006; Chile, 2008; Peru, 2009, e México, 2010. Ver 
apêndices técnicos de cada capítulo para obter detalhes sobre os dados de construção.
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estimativa foi feita por categorias de produtos — manufaturados, produtos 
agrícolas e de mineração. 

Os resultados, apresentados na Figura 4 e discutidos em mais detalhes 
nos capítulos relativos aos países, confirmam a correlação inversa entre 
custos de transporte e nível de exportações e apontam para um impacto 
econômica e estatisticamente significativo nos cinco países estudados. 
A Colômbia aparece como o país que mais tem a ganhar com a melhoria 
da infraestrutura e serviços de transporte: uma redução de 1% nos custos 
de transporte ad valorem pode aumentar as exportações em até 7,9% em 
agricultura, 7,8% em manufaturados e 5,9% em mineração. Mas mesmo 
o México, onde o impacto médio nos setores foi o mais baixo, ganharia 
muito com a melhoria do transporte, especialmente no que se refere à 
agricultura, em que uma redução de 1% no custo de transporte poderia 
produzir um aumento de 4% nas exportações. 

FIGURA   4   O impacto dos custos de transporte nas exportações 
 por setor e  país 

Fonte: Elaboração própria.
Nota: Os resultados são estatisticamente significativos a 1%. Para o Chile e Peru, agricultura e mineração usam o 
mesmo coeficiente porque foram estimados em conjunto. Ver os apêndices técnicos dos respectivos capítulos sobre os 
países para mais detalhes.
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Apesar desses resultados irem além de simples correlações, ainda 
devem ser vistos com cuidado pelo menos por três motivos. Primeiro: ao 
ter como foco as exportações, eles não captam os efeitos indiretos dos 
custos de transporte na produção. Estimativas desses efeitos são difíceis 
de se encontrar na literatura, mas Atack, Haynes e Margo (2010), por 
exemplo, observaram que o custo mais baixo do transporte ferroviário 
na segunda metade do século XIX foi responsável por cerca de um 
terço do aumento no número de estabelecimentos manufatureiros nas 
regiões do Estados Unidos que se beneficiaram com os investimentos 
em ferrovias.

Segundo, os números ignoram o impacto dos custos de transporte 
nos municípios que não exportam, porque, por definição, não podemos 
observar seus produtos ou suas alfândegas de saída. Como já indicado, estes 
são, provavelmente, os municípios com os custos de transporte mais altos.

Por fim, há a questão da causalidade reversa mencionada antes. 
níveis altos de exportação tendem a diminuir os custos de transporte 
ao gerar economias de escala e encorajar investimentos na melhoria da 
infraestrutura. Se esses efeitos forem suficientemente fortes, nossas 
estimativas estariam exagerando o impacto dos custos de transporte. 

Avaliamos a extensão desse viés potencial mediante diversas estra-
tégias destinadas a acomodar as diferenças na disponibilidade de dados 
dos países. A estratégia mais elaborada foi aplicada no Chile, para o qual 
usamos o impacto, nas estradas do país, do potente terremoto de 2010 
como um experimento natural (Quadro 1, Capítulo 3). nos outros países, 
substituímos o custo de transporte por variáveis correlacionadas, mas 
que não são afetadas pelo nível de exportações, como a rede de estradas 
incas no Peru (Quadro 1, Capítulo 6), ou a distância em linha reta até a 
alfândega de saída, nos casos do Brasil, Colômbia e México (isto é, par-
tindo do princípio de que não há impedimento topográfico ou de rede de 
transporte entre origem e destino). na maioria dos casos, os resultados 
não sugerem um viés significativo nas nossas conclusões. 

Em países como Brasil, México e Peru, também examinamos o im-
pacto do custo de transporte na probabilidade dos municípios de exportar, 
numa tentativa de responder à ausência de municípios não exportadores 
em nossa amostra. novamente, os resultados sugerem que o impacto 
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não seria grande o suficiente para questionar seriamente a acuidade de 
nossas estimativas.

Além de estimar o impacto do custo de transporte sobre o valor das 
exportações, também avaliamos seu efeito sobre o número de produtos 
exportados pelos municípios em alguns dos países da amostra. De modo 
geral, mesmo se considerarmos os limites superiores das estimativas, o 
impacto parece ser significativamente menor do que aquele sobre o valor 
das exportações. O efeito no número de produtos é maior no Peru, onde 
uma redução de 1% nos custos de transporte resultaria em um aumento 
médio de 2,9% no número de produtos exportados. O efeito é significa-
tivamente menor para o Brasil e o México, onde o aumento médio ficaria 
abaixo de 1%. 

Quais são as implicações para as políticas públicas

Para aproximar esta discussão do mundo da formulação de políticas, 
usamos essas estimativas e nossa base de dados georreferenciada para 
simular o impacto, sobre as exportações, de medidas diretas de redução 
do custo de transporte, algumas das quais já estão sendo implantadas pelos 
governos na região. Como na análise anterior, adaptamos as simulações 
à realidade dos dados e das políticas de cada país da amostra. no Brasil 
e no Peru, combinamos projetos do governo para expandir as redes de 
transporte com medidas específicas para melhorar sua qualidade. no 
México, usamos os projetos de investimento do Programa Rodoviário 
2007–2012. na Colômbia e no Chile, simulamos uma convergência re-
gional em direção a um padrão definido pelos municípios com os custos 
mais baixos de transporte.

A mensagem esmagadora que emerge desses exercícios é que as 
políticas públicas destinadas a minimizar os custos internos de transporte 
podem ser especialmente importantes para mudar a configuração subna-
cional das exportações e distribuir os ganhos de comércio de modo mais 
equitativo. no Peru, por exemplo, estimamos que a construção de novas 
estradas pavimentadas tem um maior impacto nos departamentos das 
regiões da Selva e Sierra, que estão entre aqueles que exportam menos. 
Seus custos internos de transporte cairiam entre 15% e 40%, e as expor-
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tações aumentariam entre 10% e 23%. Ucayali, cuja capital, Pucallpa, foi 
objeto de uma das histórias com que abrimos este capítulo, está entre os 
departamentos mais beneficiados, particularmente em função de obras 
como a Rodovia Interoceânica Central, que conecta o departamento ao 
porto de Lima. 

no Brasil, estima-se que a implementação dos principais projetos 
ferroviários e de hidrovias do Plano nacional de Logística e uma elevação 
geral na qualidade das estradas beneficiariam desproporcionalmente as 
regiões agrícolas e mineiras mais remotas do país, particularmente no 
norte e Centro-Oeste. Estes investimentos reduziriam os custos médios 
de transporte interno nessas áreas em 30% e estimulariam as exporta-
ções em média em 12,5%. Os exportadores de Sapezal, que enfrentam 
embarques longos e caros, se beneficiariam especialmente de uma melhor 
ligação ferroviária (a Ferrovia Transcontinental) e hidroviária (Hidrovia 
Teles Pires-Tapajós) com os portos; o custo de transporte cairia 30% e 
as exportações cresceriam quase 40% (ou US$ 860 milhões, em cifras 
de 2010). 

no México, embora os cem projetos estratégicos do programa 
rodoviário não pareçam visar particularmente as regiões periféricas, al-
guns dos estados nessas regiões aparecem entre os maiores beneficiários. 
Em Chiapas, no Sul, por exemplo, os exportadores de Chiapa de Corzo 
obteriam uma queda modesta nos custos de transporte (6%), mas se 
beneficiariam de aumento substancial nas exportações (20%) devido a 
uma combinação de estradas novas e de maior capacidade de tráfego. 

na Colômbia, uma convergência nacional dos custos internos de 
transporte ao mesmo nível do departamento de Magdalena, no norte 
— cujos custos estão entre os 25% mais baixos do país —, teria o maior 
impacto nas regiões mais remotas e menos desenvolvidas. Entre os que 
teriam mais a ganhar estão os estados do Sudeste, Centro e alguns da 
costa do Pacífico que teriam ganhos médios nas exportações de 10 a 45%. 
Em Meta, estado dos exportadores de Villavicencio cujas dificuldades 
logísticas já foram mencionadas, as vendas externas aumentariam em  
até 11%. 

Por fim, no Chile, onde uma convergência regional dos custos de 
transporte interno ao mesmo nível de Santiago — um dos mais baixos do 
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país — produziria cortes significativos de até 80% nos custos de trans-
porte nas regiões mais remotas e menos orientadas para as exportações, 
aliados a um aumento igualmente importante de 40% nas exportações. 
Por exemplo, em Magallanes, região dos persistentes exportadores de 
cerveja de Punta Arenas, as exportações aumentariam em média 18%. 

Mais fácil diagnosticar que executar

Este estudo provavelmente poderia ser acusado de chamar a atenção para 
o óbvio. Esperamos, pelo menos, que não o tenhamos feito de maneira 
incompreensível; acusação normalmente feita aos economistas.5 É cer-
tamente óbvio para os exportadores latino-americanos que os custos de 
transporte hoje em dia são um impedimento muito mais importante aos 
negócios no exterior do que as famosas barreiras tarifárias e não tarifárias. 
Basta perguntar às empresas de Punta Arenas, Pucallpa, Villavicencio, 
Chiapa de Corzo ou Sapezal. O exportador individual, porém, normal-
mente consegue ver a árvore, mas não toda a floresta, e essa dificuldade 
acaba por ser um empecilho à formulação de ações coletivas no terreno 
das políticas públicas. Tarefa esta que ainda é particularmente dificultada 
pela escassez de dados confiáveis. Infelizmente, não tem havido um es-
forço sistemático na região para coletar informações e avaliar com rigor 
a implicação dos custos de transporte para o comércio internacional. É 
neste sentido que este trabalho, e Unclogging antes dele, pretende dar 
uma contribuição. 

Sem dados sólidos é difícil ter uma ideia da dimensão global do 
problema, por mais óbvio que possa parecer. Ao tomar esta iniciativa de 
medir e analisar o impacto do custo interno de transporte, chamamos a 
atenção para a distribuição regional altamente desigual dos ganhos do 
comércio exterior, dimensão importante e frequentemente ignorada da 
integração da ALC na economia mundial. Mostramos também que os 
custos de transporte são provavelmente uma parte fundamental desse 
problema, e que as políticas públicas voltadas para a sua redução — par-

5  Alfred Knopf, conhecido editor americano da segunda metade do século XX, teria dito 
certa vez: “Um economista é um homem que afirma o óbvio em termos incompreensíveis”. 
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ticularmente nas regiões mais pobres e remotas — podem aumentar em 
muito as oportunidades de exportação. 

Poder-se-ia argumentar que a alta concentração espacial das expor-
tações na região pode ser um resultado “eficiente”, porque a produtividade 
tende a ser maior nas grandes cidades.6 Discordamos. Basta passar um dia 
no tráfego congestionado de São Paulo, Cidade do México ou Bogotá para 
se dar conta de que excedemos de longe os níveis ótimos de aglomeração 
urbana e que as forças de dispersão podem ter sido enfraquecidas, entre 
outros motivos, pela precária infraestrutura de transporte fora dos grandes 
centros urbanos. Além disso, já que em muitos países da ALC, se não na 
maioria, os recursos naturais e de mão-de-obra estão dispersos por todo 
o seu território, altos custos de transporte tendem a ser particularmente 
prejudicais ao aproveitamento do potencial exportador. 

Com o risco de exagerar na comparação, a maioria dos países da 
ALC não parece ter ainda passado pelo tipo de revolução no transporte 
ocorrida Estados Unidos no século XIX. Ali, uma sólida rede de transporte 
ajudou a dispersar a atividade econômica e transformou o que era até 
então o remoto Meio-Oeste em um líder nas exportações de produtos 
agrícolas e industriais, como registrou Fishlow (1965). Segundo seu ar-
gumento, o transporte não foi necessariamente o principal, nem o único 
fator por trás dessas mudanças. Ele questiona particularmente a ideia de 
que os países em desenvolvimento possam repetir a experiência americana 
apenas investindo em projetos grandiosos de transporte, em particular 
se mal projetados, como foi comum na ALC nos anos 1960 e 1970. Mas 
a realidade é que, sem as redes de canais e ferrovias construída durante 
este período, a transformação do Meio-Oeste não teria sido possível. 

Ainda assim, seria ingenuidade acreditar que preencher a lacuna de 
dados e tornar conhecidas as consequências para o comércio internacional 
dos altos custos de transporte seriam suficientes para incitar os governos 
a ações mais eficazes. Desde que Unclogging foi publicado, há cinco anos, 
têm havido sinais promissores de que os formuladores de políticas públicas 
da ALC estão começando a pensar além de acordos de livre comércio. 
As melhorias no transporte e na logística são cada vez mais parte do dis-

6  Para argumentos nesse sentido, ver Banco Mundial (2009) e glaeser e gottlieb (2008).



<<  Longe demais para exportar20

curso de política comercial, e tem-se a impressão que iniciativas logísticas 
regionais e nacionais estão começando a se tornar peças obrigatórias nos 
planos de governos da região. 

Podemos citar, por exemplo, os planos nacionais de logística do Brasil 
e do Chile, o programa de estradas do México, as rodovias interoceânicas 
do Peru, além de iniciativas regionais como a de Integração da Infraestrutura 
Regional Sul-Americana ou o Projeto Mesoamérica, ambas amplamente 
apoiadas pelo BID.7 Apesar disso, o progresso na execução desses planos 
e na redução dos custos de transporte tem sido extremamente lento. 

Uma resposta detalhada sobre o motivo dessa lentidão está além 
do escopo deste estudo. Em termos gerais, porém, pode-se dizer que, 
nos países estudados, o principal problema é o subinvestimento, particu-
larmente em modalidades de transporte alternativas e menos custosas, 
como ferrovias e hidrovias. A razão desse subinvestimento está não só nas 
restrições orçamentárias, mas na definição de prioridades para o gastos 
público e nas debilidades institucionais e regulatórias. 

Dados confiáveis e atualizados sobre os investimentos da ALC em 
infraestrutura de transporte são difíceis de obter. A última tentativa séria 
de estimar esses dados, usando informações somente até 2006, indicou 
que os investimentos estavam se recuperando, mas que os níveis ainda 
estavam abaixo de 1% do PIB, o que é desalentador mesmo diante dos 
baixos padrões da década de 1980 (Calderón e Servén, 2010). Tampouco 
há sinais de que a situação tenha melhorado significativamente nos últi-
mos sete anos. Os países da região continuaram a apresentar um fraco 
desempenho em indicadores tradicionais, como densidade rodoviária e 
ferroviária, porcentagem de rodovias pavimentadas, tempo de trânsito 
portuário, ou em indicadores qualitativos baseados em percepção.8 

O desempenho do Brasil e do México, dois dos poucos países da 
ALC para os quais existem estimativas recentes de investimento, parece 
corroborar este ponto. Embora o tamanho de seu território claramente 

7  Para maiores detalhes, ver http://www.iirsa.org/ e http://www.proyectomesoamerica.org/. 
8  Ver, por exemplo, o Índice de Desempenho Logístico do Banco Mundial (http://data.
worldbank.org/indicator/LP.LPI.OVRL.XQ) e o Índice de Competitividade global, Infra-
estrutura de Transporte, do Forum Econômico Mundial http://www.weforum.org/issues/
global-competitiveness.
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justifique investimentos em transporte, eles representaram menos de 
1% do PIB nos últimos cinco anos, apesar do anúncio de uma série de 
planos ambiciosos de infraestrutura de transporte. Esse total é menos da 
metade do pico histórico de seus países e um quarto da média da China 
na última década.9

Subinvestimento força os governos a enfrentar um dilema insuperá-
vel: cuidar da manutenção e congestionamento das redes no “centro”, ou 
desenvolver a infraestrutura de transporte da “periferia”. A experiência 
da região mostra que nenhum dos dois objetivos acaba sendo perseguido 
satisfatoriamente, e isto é particularmente pernicioso para as perspectivas 
de exportação da periferia. 

Muito embora as restrições orçamentárias sejam importantes, elas 
não parecem ser a causa única ou mesmo dominante do subinvestimento, 
principalmente se considerarmos as melhorias no quadro fiscal da região na 
última década. Em alguns países, por exemplo, há questões legítimas a ser 
levantadas a respeito das prioridades do gasto público, dados os recursos 
substanciais dedicados ao que pode ser em geral descrito como “política 
industrial”, cuja eficácia para incentivar as exportações ou resolver as 
desigualdades regionais é no mínimo questionável. 

Existem também fortes sinais de que a maioria dos países está en-
frentando dificuldades para implementar seus programas de investimento, 
como Brasil, México, Peru e Colômbia. Em comum, este países parecem 
apresentar o fato de que suas instituições públicas têm dificuldade para 
planejar, avaliar e executar os investimentos em transporte. Parte dessa 
incapacidade é reflexo de séculos de negligência, certamente agravada 
pelos efeitos devastadores da crise fiscal dos anos 1980, que levou a uma 
penosa fuga de cérebros no setor público. Em alguns casos, a descentra-
lização dos investimentos em transporte para os governos locais, sem os 
necessários recursos institucionais, também contribuiu para o problema. As 
debilidades de planejamento e execução tiveram um efeito especialmente 
nefasto na conectividade das redes de transporte na região, impedindo 
que empresas locais aproveitassem a multimodalidade para diminuir seus 
custos de transporte.

9  Ver os capítulos sobre Brasil e México, e McKinsey (2013) para as cifras sobre a China. 
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Essas limitações institucionais também limitaram o desenvolvimento 
de um marco regulatório capaz de alavancar os investimentos do setor 
privado. Com certeza, todos os países de nossa amostra conseguiram 
atrair investimentos privados substanciais em concessões de ferrovias 
e rodovias, com o Chile abrindo o caminho. Mas, na maioria dos casos, 
esses países estão longe de explorar o pleno potencial do envolvimento 
do setor privado. Vários obstáculos se interpõem a isso, entre eles a falta 
de independência, conhecimento técnico e coordenação entre as agên-
cias reguladoras; contratos mal elaborados que levam a renegociações 
constantes; e políticas nacionalistas equivocadas que impedem empresas 
estrangeiras de competir em setores com grande demanda de serviços, 
como cabotagem e carga aérea. 

Cabe observar também que, dada a existência de forte complemen-
taridade entre as políticas públicas, as iniciativas de reforma da infraestru-
tura de transporte serão mais eficazes na promoção das exportações se 
combinadas de modo adequado com outras políticas de redução dos custos 
de comércio internacional. Isso é particularmente verdadeiro no caso de 
ações de facilitação de comércio e promoção de exportação que lidem com 
os obstáculos administrativos e logísticos, e recolha a informação neces-
sária para operar nos mercados internacionais (Volpe Martincus, 2010). 

De modo geral, parece não haver déficit de bons diagnósticos quanto 
às dificuldades que a região enfrenta para transportar suas exportações. 
O desafio parece estar em atrair recursos financeiros e de gestão sufi-
cientes para enfrentar o problema. Ao oferecer estimativas dos custos 
internos de transporte e de seu impacto sobre as disparidades regionais 
de exportação, esperamos melhorar as perspectivas para que isso ocorra. 
Em poucas palavras, esperamos deixar claro aos formuladores de políticas 
públicas o que já é intuitivamente óbvio para os exportadores da região: 
que investimentos na redução dos custos de transporte podem ampliar 
significativamente as exportações, ao mesmo tempo em que ajudam a 
mitigar disparidades regionais custosas e há muito repudiadas. 
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2
O óbvio ignorado: custos 
internos de transporte 
e disparidades regionais 
das exportações no Brasil

C
om seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território, o Brasil 
é o maior país da América Latina e o quinto maior do mundo. Só o seu 
tamanho já indicaria que os custos internos de transporte seriam um 

fator importante para a economia do país e para o acesso de suas diferentes 
regiões aos benefícios do comércio exterior. Mas tamanho não é o único fator 
que afeta os custos de transporte no Brasil. Ao longo dos anos, o desenvolvi-
mento da infraestrutura de transporte não apenas foi lento, mas regionalmente 
desigual. Mais recentemente, as deficiências foram exacerbadas por escolhas 
modais questionáveis e décadas de subinvestimento, enquanto vantagens 
comparativas em recursos naturais intensivos em transporte tornaram sua 
relevância ainda mais óbvia do ponto de vista de política pública.

Apesar de sua importância, os custos de transporte não costumam 
receber a devida atenção por parte de economistas e formuladores de políticas 
públicas quando se consideram meios para melhorar o geralmente acanhado 
desempenho exportador do Brasil, ou para maximizar suas externalidades. 
Isso ocorre, em particular, no plano regional. O objetivo deste capítulo 
é aprofundar o conhecimento sobre esta importante área, mediante a quan-
tificação do papel fundamental dos custos de transporte do país nos níveis 
regional e nacional. não é fácil fazer uma análise consequente da relação 
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entre custos de transporte e exportações. Como se comentou na introdu-
ção a este livro, essa relação é obscurecida por ambiguidades resultantes de 
debilidades na teoria econômica subjacente e pelos desafios empíricos para 
estabelecer causalidade, que normalmente funciona em ambas as direções: 
dos custos de transporte para o comércio exterior e vice-versa. A absoluta 
falta de dados confiáveis de transporte apenas aumenta as dificuldades.

A fim de entender melhor essas complexidades, construímos e anali-
samos um inédito conjunto de dados georreferenciados por município para 
avaliar o impacto dos custos de transporte sobre as exportações, incluindo 
os benefícios das diferentes opções de política. Embora nossa análise deixe 
várias dificuldades metodológicas e perguntas sem resposta, os resultados 
sugerem que se deveria prestar muito mais atenção nas consequências 
das políticas brasileiras de transporte interno para o comércio exterior.

Uma breve história do desenvolvimento espacial do Brasil

Ao longo da história do Brasil, a geografia, os custos de transporte, as 
vantagens comparativas e a ampla intervenção governamental interagiram 
para moldar a distribuição espacial da atividade econômica do país. Essa 
distribuição mudou constantemente durante os primeiros quatro séculos 
depois da chegada dos portugueses em 1500. As regiões mais beneficiadas 
foram aquelas que tinham (a) vantagens comparativas nos produtos bási-
cos mais procurados no mundo e (b) custos de transporte baixos.1 Como 
consequência, a ocupação territorial restringiu-se principalmente às áreas 
costeiras, começando no nordeste — a região brasileira mais próxima da 
“matriz” Europa — e deslocando-se pouco a pouco para o Sul à medida 
que se sucediam os ciclos de commodities, do açúcar ao ouro e depois 
ao café. neste período, construiu-se uma infraestrutura de transporte 
muito precária, destinada principalmente a ligar as áreas de produção de 
produtos básicos aos portos, mas não a promover a integração entre essas 
áreas ou dar acesso ao interior.2

1  O Instituto Brasileiro de geografia e Estatística (IBgE) divide o Brasil em cinco regiões, 
que incluem 26 estados. Ver Figura A.1 no Apêndice Técnico.
2  Ver Diniz, 1987.
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no começo do século XX, o padrão de ocupação do país estabili-
zou-se em torno de uma configuração cada vez mais concentrada. São 
Paulo e o Sudeste tornaram-se centros industriais em função de fatores 
inter-relacionados, como o ciclo do café, a grande Depressão, a imigra-
ção europeia e japonesa, as duas guerras mundiais e políticas comerciais 
cada vez mais protecionistas.3 Em consequência desses acontecimentos, 
a participação do Sudeste no PIB do país aumentou para 63% em 1939, 
embora a região representasse apenas 10,8% do território do país; São 
Paulo era responsável por metade do PIB do Sudeste. Como mostra 
a Figura 1, estes altos níveis de concentração regional mantiveram-se 
relativamente estáveis ao longo dos 70 anos seguintes, embora se possa 
notar uma leve tendência à desconcentração, sobretudo no começo dos 
anos 1990. O principal fator por trás dessa tendência foi a expansão da 
fronteira agrícola para o Centro-Oeste.

Os dados da indústria mostram um quadro semelhante (Figura 2), 
mas com um grau de concentração regional ainda mais pronunciado; 
a participação do valor agregado industrial do Sudeste alcançou o auge 
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FIGURA  1    Participação das regiões do Brasil no PIB, 1939–2010 (%)

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE.
Nota: Séries em linha contínua: Contas Regionais, metodologia antiga. Séries em linha pontilhada: Contas Regionais, 
metodologia nova. 

3  Ver Cano (1981) e Abreu, Bevilaqua e Pinho(2001).
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em 1973, com São Paulo sendo responsável por 58%. no caso da indústria, 
foi o Sul, e não o Centro-Oeste, que liderou uma desconcentração regional 
modesta no setor no final dos anos 1980 e começo da década de 1990.

Os atuais níveis de concentração brasileiros parecem particularmente 
altos quando comparados aos de países com território de tamanho equi-
valente, como os Estados Unidos (ver Figura 3). De fato, a concentração 
da produção brasileira no nível estadual, quando medida pelo índice de 
Hirschman-Herfindahl (HHI), é cerca de cinco vezes maior do que a dos 
Estados Unidos.4 Esse tipo de comparação nunca é perfeito, devido às 
óbvias diferenças geográficas (por ex., os Estados Unidos, ao contrário 
do Brasil, são banhados por dois oceanos), políticas e históricas. Ainda 
assim, essas diferenças não parecem explicar de modo satisfatório os níveis 
significativamente mais altos de concentração no Brasil.
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FIGURA  2    Brasil: Participação das regiões no valor agregado 
industrial. Anos selecionados (%)

Fontes: De 1919 a 1970, Censo Industrial do IBGE citado por Cano, 1981; para 1982 e 1990, Pesquisa Industrial 
Anual do IBGE; para o resto do período, Contas Regionais do IBGE.

4  O HHI normalizado varia de 0 (concentração muito baixa) até 1 (concentração muito 
alta). Em 2010, o índice brasileiro era 0,146 e o dos EUA, 0,028. Essa comparação deve ser 
vista como uma primeira aproximação, já que a área territorial dos estados varia entre os 
dois países. no entanto, mesmo quando se usa uma medida de PIB para áreas geográficas 
equivalentes, como aquela calculada pelo projeto de pesquisa g-econ de Yale (http://gecon.
yale.edu/) para 2005, o HHI brasileiro é 60% mais alto que o americano.
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A distribuição espacial altamente concentrada de atividade econômi-
ca corresponde quase com perfeição a significativas disparidades regionais 
de renda. Como mostra a Tabela 1, a renda per capita no nordeste — região 
mais pobre do Brasil — é um terço daquela do Sudeste, a região mais rica; 
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Fonte: Contas Regionais do IBGE e BEA (Bureau of Economic Analysis dos EUA). 
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a disparidade não mudou significativamente desde que o país abriu sua 
economia ao comércio internacional há 20 anos. Mudanças importantes, 
porém, ocorreram nas posições intermediárias dessa distribuição, com 
o Centro-Oeste reduzindo a diferença em relação ao Sudeste. neste 
caso, a força motriz foi não somente a expansão da fronteira agrícola, 
como já mencionado, mas também a crescente prosperidade do Distrito 
Federal, Brasília, alimentada por gastos do governo e não por atividades 
do setor privado. Mas, mesmo que Brasília não fosse incluída nos cálculos, 
os ganhos do Centro-Oeste seriam marcantes.

Como esperado, essas disparidades de produção e renda estão 
altamente correlacionadas com a distribuição dos fluxos de comércio ex-
terior pelo país, especialmente as exportações. Como mostra a Figura 4, 
o Sudeste foi responsável por 57% das exportações totais em 2010, uma 
participação que não mudou significativamente desde o início da libera-
lização comercial há 20 anos. Como no caso do PIB e do PIB per capita, 
a única mudança significativa digna de nota ocorreu no Centro-Oeste, 
que quadruplicou sua participação nas exportações, passando de 2% 
para 8%. A maior parte dessas exportações era de produtos agrícolas, 
o que é coerente com o fato de que a agricultura foi a única atividade que 
mostrou sinais perceptíveis de desconcentração espacial. Houve também 
mudanças importantes em mineração, particularmente a crescente pro-
dução de petróleo do Sudeste, que reforçou em vez de diminuir a posição 
dominante da região (ver Figura 5).

Tabela 1   PIB regional per capita do Brasil: 1991 e 2010 
Sudeste=100

1991 2010

Norte 48,8 49,0

Nordeste 33,5 36,8

Centro-Oeste 89,3 96,0

Centro-Oeste excluindo Brasília 49,5 67,2

Sudeste 100,0 100,0

Sul 81,7 87,4

Fonte: Cálculo dos autores com base em dados do IBGE.
Nota: Os dois anos não são exatamente comparáveis devido a mudanças na metodologia de contas nacionais. Ver 
http://www.ibge.gov.br/english/estatistica/economia/contasnacionais/2009/default.shtm.
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A infraestrutura de transporte subjacente

Essa concentração espacial veloz e duradoura de exportações gerada 
pela industrialização estava inicialmente apoiada em uma infraestrutura 
de transporte baseada em estradas de ferro construídas e financiadas 
por capital privado para servir aos produtores de café do Sudeste. Essas 
estradas de ferro proporcionavam algumas conexões entre as cidades 
principais, mas preponderantemente ligavam as áreas de produção aos 
portos. Dessa forma, não desempenharam um papel na integração de 
cidades menos desenvolvidas do Centro-Oeste, do norte e do nordeste. 
Em 1936, perto de 60% da rede ferroviária estava localizada no Sudeste.5 

Logo as estradas de ferro passaram a ter sérios problemas financeiros, 
em parte devido a políticas tarifárias populistas do governo, exacerbadas 
depois pela grande Depressão.6

Depois da crise financeira da década de 1930, a ênfase da política 
de transporte do país mudou para as estradas, incentivada por custos 
mais baixos de capital e maior flexibilidade. Mas foi somente no começo 
da década de 1960 que a rede rodoviária do Brasil passou a conectar as 
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FIGURA  4    Participação regional nas exportações. Brasil, 1989–2010

5  IBgE, 1990.
6  Ver Diniz, op. cit.
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principais cidades regionais e oferecer aos industriais um mercado interno 
totalmente unificado. Ainda assim, apenas 2,8% dessa rede de estradas 
eram pavimentados.7 O rápido ritmo de investimentos em rodovias nos 
anos 1960 e 1970 quadruplicou a rede pavimentada. Enquanto isso, os 
investimentos em estradas de ferro caíram acentuadamente, e a já limitada 
rede ferroviária até chegou a encolher nesse período. Além disso, poucos 
recursos eram dirigidos para cabotagem ou hidrovias, apesar da extensão 
da costa brasileira e da abundância de rios.

na década de 1980, a crise fiscal e da dívida do Brasil pôs fim à ex-
pansão das rodovias. Os investimentos em infraestrutura de transportes 
reduziram-se a 1,5% do PIB, em comparação com 2% na década de 1970. 
Os investimentos no setor caíram ainda mais nos anos 1990, para menos 
de 1%. O baixo nível de investimentos comprometeu até mesmo a manu-
tenção da rede de estradas existente.8 Estimativas recentes indicam uma 
recuperação significativa desses investimentos no começo dos anos 2000, 
impulsionada principalmente por investimentos públicos. Mas, em 2010, 
esses investimentos representavam apenas 0,7% do PIB, concentrados 
fortemente em rodovias.9

O colapso de investimentos ocorreu muito antes que o Brasil tivesse 
construído uma rede de transportes bem desenvolvida. Em 2011, somen-
te cerca de 13% da rede de estradas eram pavimentados, e a densidade 
rodoviária era de apenas 20 km de estradas por 100 km2 de área (em 
comparação com 42 km nos Estados Unidos).10 A qualidade da malha 
viária também era um problema, com 46% das estradas apresentando 
“pavimento em estado deficiente” (CnT 2012). Esses problemas eram 
mais agudos nas regiões menos desenvolvidas. A densidade viária no 
norte, Centro-Oeste e nordeste, no mesmo ano, era de 3,8 km, 6,6 km 
e 28,5 km, respectivamente, bem abaixo dos 57,7 km do Sudeste. Além 

7  IBgE, 1990.
8  Bielschowsky et al., 2002.
9  Campos neto e Moura, 2012. Em 2011, as rodovias respondiam por 77% dos investimentos 
do governo desembolsados com transporte.
10  DnIT, Plano nacional de Viação 2011 (http://www.dnit.gov.br/plano-nacional-de-
viacao`) e US Census Bureau Statistical Abstract 2012. Os dados sobre a qualidade da 
pavimentação são do CnT, 2012.
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disso, 91% das estradas no norte e 70% no Centro-Oeste e nordeste 
tinham pavimentação deficiente, classificação que se aplicava a somen-
te 50% das estradas no Sudeste.

Apesar das deficiências da rede viária, os caminhões se tornaram 
a modalidade dominante de transporte no país, manejando 70% da carga 
fretada nacional no começo dos anos 1970; esta participação caiu para cerca 
de 60% na década de 1980 em virtude de diversos projetos de ferrovias 
construídas para transportar minério de ferro para exportação. Segundo 
as últimas estimativas (2011), as rodovias ficam com 52%, seguidas de 
ferrovias com 30%, vias fluviais com 13% e oleodutos com 4%. Em com-
paração, em 2009 as rodovias transportaram apenas 31% da carga fretada 
dos Estados Unidos, menos do que as ferrovias, com 37%; os oleodutos 
transportaram 21%, as vias fluviais, 11%, e o transporte aéreo, 0,3%.11

O elo transporte-disparidades

É razoável supor que o desenvolvimento lento e regionalmente concen-
trado dessa infraestrutura de transporte baseada em rodovias tenha 
desempenhado um papel importante na elevada concentração espacial 
da economia brasileira. Ao fazê-lo, parece ter provocado pelo menos 
dois efeitos. Primeiro, como sugerem modelos influentes de geografia 
econômica, a relação entre disparidades regionais e custos de transporte 
parece seguir uma curva em forma de sino, em que as disparidades são 
baixas nos pontos em que os custos de transporte são muito altos, ou 
muito baixos e atingem o ápice quando os custos se situam em uma faixa 
intermediária.12 no Brasil, o desenvolvimento da infraestrutura de trans-
porte parece ter colocado os custos de transporte precisamente nessa faixa 
intermediária: não suficientemente altos para impedir a formação de um 
mercado nacional, mas não baixos a ponto de impedir que as economias 
de escala e a aglomeração do Sudeste dominassem as forças centrífugas 
dos custos mais baixos de terra e de mão-de-obra das regiões menos 

11  PnLT 2012 e US Bureau of Transportation Statistics, national Transportation Statistics. 
no caso do Brasil, a estimativa não inclui carga aérea, mas essa participação parece ser 
residual, tendo sido estimada em 0,3% em 2005 (PnLT, 2009).
12  Ver, p. ex., Combes, Mayer e Thisse, 2008.
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desenvolvidas. Esta interpretação pode ser particularmente útil para que 
se possa entender os altos e persistentes níveis de concentração espacial 
do setor industrial.

O segundo efeito do desenvolvimento com viés regional da infraes-
trutura de transporte do Brasil é mais relevante para setores como agri-
cultura e mineração. neste caso, os custos “intermediários” de transporte 
provavelmente desencorajaram investimentos em bens com alta relação 
peso-valor, como grãos e minerais, particularmente nas mais remotas 
regiões norte, Centro-Oeste e nordeste.

A combinação desses dois efeitos pode ajudar a explicar não apenas 
por que a concentração aumentou abruptamente no período inicial da 
industrialização, mas também o seu declínio modesto depois da liberali-
zação do comércio internacional. A relação entre comércio internacio-
nal e disparidades regionais é ainda uma questão aberta e complexa na 
literatura. Mas, ceteris paribus, há pelo menos três fortes razões para se 
esperar maior desconcentração espacial depois da liberalização comercial 
no Brasil. Primeiro, o protecionismo desencorajava as exportações, des-
viando recursos das regiões menos desenvolvidast que tinham vantagens 
comparativas evidentes em agricultura, mineração e bens manufaturados 
intensivos em mão-de-obra, bem como maior proximidade a mercados 
desenvolvidos. Segundo, maior proteção para bens industriais distorcia os 
preços relativos em detrimento de atividades primárias — que dominam 
o PIB nas regiões menos desenvolvidas —, forçando os produtores a com-
prar insumos locais muito acima dos preços internacionais. E, terceiro, 
o protecionismo provavelmente inibiu a resposta das firmas aos preços 
dos fatores produtivos, já que elas podiam estar baseadas em regiões mais 
caras, cobrar preços muito acima dos níveis internacionais e ainda dominar 
o que era, na maior parte, um mercado interno oligopolista.

O impacto da eliminação dessas distorções depende de diversos 
fatores, entre eles o estoque de capital humano e a qualidade das insti-
tuições regionais. no entanto, como ilustra Behrens (2011), quanto mais 
altos forem os custos internos de transporte (quando não proibitivos), 
maior a probabilidade de que o país sofra de divergências regionais, como 
resultado do impacto desses custos sobre os incentivos locacionais das 
empresas e trabalhadores.
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Embora a teoria indique um papel proeminente para os custos de 
transporte no desenvolvimento regional brasileiro, há claramente uma 
escassez de fatos empíricos concretos para corroborar essa conclusão. 
Castro et al. (1999) e Castro (2002) oferecem algumas das melhores 
evidências disponíveis. O primeiro estudo estima o impacto dos custos 
de logística sobre o comércio interestadual em meados dos anos 1980 e 
encontra elasticidades negativas entre –1 e –2 (ou seja, um aumento de 1% 
nos custos de transporte reduz o comércio em 1% ou 2%), sendo que 
o impacto negativo é maior nos estados com participação mais alta no 
PIB agrícola e rotas de transporte mais longas. O segundo estudo estima 
o impacto dos custos de transporte na produção agrícola entre 1970 e 1996 e 
mostra que a região do Centro-Oeste — cuja emergência como potência 
agropecuária no final dos anos 1970 e começo dos 1980 coincide com seu 
acesso a uma rede de estradas pavimentadas — apresenta a maior e mais 
forte sensibilidade aos custos de transporte, com elasticidades que vão 
de –0,4 a –0,9.13

Esses estudos não consideram a possibilidade de causalidade rever-
sa, ou seja, que a expansão da produção e do comércio possa ter levado 
a custos de transporte mais baixos. Eles também não levam em conta de 
modo adequado outros fatores, como subsídios agrícolas e avanços tec-
nológicos, que provavelmente desempenharam um papel importante no 
Centro-Oeste. Ainda assim, eles são a melhor indicação até agora do papel 
dos custos de transporte no desenvolvimento regional recente do Brasil.

13  Vale também observar os trabalhos de Haddad, Domingues e Perobelli (2002), Banco 
Mundial (2008, capítulo 3) e Fally, Paillacar e Terra (2010). O primeiro trabalho usa um 
modelo de equilíbrio geral computável (CgE) para simular o impacto de diferentes cenários 
de liberalização preferencial e unilateral do comércio exterior. Conclui que o impacto sobre 
as exportações tende a favorecer ligeiramente as regiões menos desenvolvidas, mas este 
efeito é revertido no nível da produção, em que o Sul e Sudeste se beneficiam mais do que 
as outras regiões. O segundo trabalho também usa um CgE, mas examina explicitamente 
a interação entre liberalização de comércio e custos de transporte. neste caso, os resultados 
mostram que as reduções nos custos de transporte ampliam os ganhos da liberalização, 
que parecem favorecer os setores intensivos em terra e mão-de-obra não especializada. 
O terceiro trabalho adota uma abordagem de equilíbrio parcial para estimar o impacto do 
acesso ao mercado e a fornecedores sobre os diferenciais de salários entre estados e setores 
do Brasil em 1999. Eles concluem que essas variáveis explicam 38% desses diferenciais.
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Um exame mais rigoroso das disparidades de exportação

Para reforçar esse conjunto limitado de evidências, nos esforçamos por 
fazer um exame mais rigoroso do papel dos custos de transporte nas dis-
paridades regionais de exportação, trabalhando com dados sobre produtos 
e municípios. Os custos internos de transporte afetam a capacidade de 
exportação dos municípios em dois níveis: (a) o que e quanto eles produzem 
e (b) o que e quanto eles exportam. Em vista das restrições de dados para 
responder à primeira pergunta (não existem dados desagregados sobre 
produção por município para um período de tempo razoável), concentramo-
nos na segunda questão, ou seja, analisamos o impacto dos custos internos 
de transporte na capacidade do município de exportar um determinado 
conjunto de bens produzido localmente. Essa abordagem talvez nos leve 
a subestimar o impacto dos custos de transporte, mas pelo menos nos 
deixa mais perto da avaliação de seu verdadeiro impacto.

Ao avaliar esse impacto, enfrentamos dois desafios diferentes quanto 
aos dados: identificar a origem (município) das exportações e o seu custo de 
transporte até a alfândega de saída. no que diz respeito à origem, a Receita 
Federal, a fonte primária dos dados de comércio exterior, tem informações 
confiáveis sobre o estado de origem, mas não sobre o município. Os dados 
municipais têm um viés favorável às cidades maiores, particularmente no 
Sudeste, porque as firmas tendem a informar a sede como o local de ori-
gem de suas exportações; a sede, muito frequentemente, não se localiza 
no município em que realmente se dá a produção. Corrigimos esse viés, 
assegurando-nos de que as exportações fossem atribuídas ao município 
que realmente produziu os bens, mediante a combinação dos dados de 
exportação com informações do Cadastro Central de Empresas do IBgE.

Com relação aos custos de transporte, o desafio vem da falta de 
dados sobre os fretes internos dos produtos nas rotas de exportação 
entre o município e a alfândega. A fim de suplantar essas limitações, 
seguimos Castro (2002) e Combes e Lafourcade (2005), usando dados 
georreferenciados sobre as despesas operacionais de veículos de carga 
por toda a rede multimodal. A fonte dos dados é o Plano nacional de 
Logística e Transportes (PnLT). Com a ajuda de um software de sistema 
de informação geográfica, usamos esses dados para identificar as rotas 
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de exportação de menor custo entre o município de origem e a alfândega 
de saída, cujos custos de transporte usamos como proxy das despesas 
efetivamente ocorridas. A base de dados final contém informações sobre 
os custos de transporte das exportações de todo o Brasil por município, 
produto (seis dígitos do Sistema Harmonizado) e alfândega de saída para 
o período de 2007–2010. Os detalhes da construção dessa base podem 
ser encontrados no Apêndice Técnico.

Navegando pelos dados

As figuras de 6 a 8 apresentam os principais fatos revelados pelos dados. 
O uso de uma unidade geográfica menor na Figura 6 revela que os níveis 
de concentração espacial das exportações brasileiras são ainda mais altos 
do que indicavam os dados estaduais ou regionais. Dos 5.563 municípios, 
apenas 23% (1.284) exportaram entre 2007–2010. Os dez principais mu-
nicípios exportadores foram responsáveis por cerca de 46% das exporta-
ções totais, embora representassem apenas 0,2% do território nacional. 
Sete desses municípios estão localizados no Sudeste, onde, como foi 
mencionado anteriormente, está concentrada a maior parte da rede de 
transporte. A Figura 7 mostra que os municípios com as exportações mais 
diversificadas também estão no Sudeste; São Paulo, com 3.611 produtos de 
exportação, está classificado no topo, enquanto a média é de 57 produtos. 
A maioria dos municípios nas regiões menos desenvolvidas produz entre 
um e 50 produtos de exportação; os do Centro-Oeste, em média, 24; os 
do norte; 16; e os do nordeste, 20 produtos.

A Figura 8 mostra que esses resultados altamente desiguais estão 
correlacionados com amplas variações nos custos internos de transporte in-
corridos para exportação, medidos como porcentagem do preço final. Esses 
custos refletem diferenças nas distâncias dos municípios até as alfândegas, 
nos modos de transporte, na qualidade da infraestrutura ao longo da rota de 
exportação e no tipo de produto que está sendo exportado (valor, tamanho 
e peso, conforme descrito no Apêndice Técnico). Como se pode ver, os 
custos de transporte dos municípios no Centro-Oeste, norte e, em menor 
medida, nordeste — as regiões com menor atividade exportadora — estão 
muito acima da média do país, devido a uma combinação de exportação 
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de recursos naturais com alta relação peso-valor, longas distâncias até as 
alfândegas e infraestrutura de transporte precária e limitada.14

Todos esses fatos levantam a questão sobre quanto dessa variação 
no desempenho exportador pode ser explicada por diferenças nos custos 
internos de transporte. A mera descrição dos dados já sugere que o papel 
desempenhado por esses custos deve ser significativo, mas esta evidência 
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FIGURA 6    Participação municipal nas exportações e rede de 
transporte. 2007–2010 (%)

Fonte: Elaboração própria com dados da SRF, CEMPRE (IBGE), Produção Agrícola Municipal (IBGE) e PNLT. Ver 
Apéndice Técnico A.

14  A média municipal do país é de 4,3%; o norte apresenta a média mais alta (9,8%), seguido 
do Centro-Oeste (8,1%), nordeste (6,2%), Sudeste (3,6%) e Sul (2,4%). Observe-se que 
apenas os custos de transporte estão cobertos, os quais, segundo uma estimativa para 
o caso do Brasil, respondem por apenas uma média de 40% de todos os custos logísticos, 
que também incluem despesas de armazenamento, taxas portuárias e aeroportuárias, 
pedágios e outros gastos administrativos (Resende et al., 2012).
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pode ser produto de “correlações espúrias”. A capacidade de exportação 
dos municípios é também determinada por diversos outros fatores, entre 
eles vantagens comparativas, intervenção governamental e acidentes 
históricos.

Qual é o impacto?

Para melhor entender o papel desses custos, recorremos a um exercício 
econométrico que procura estimar seu impacto tanto no nível quanto 
na diversificação das exportações, filtrando a influência outros possíveis 
determinantes. O exercício envolve a estimativa de uma equação que 
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FIGURA 7    Números de produtos exportados por municipalidade. 
2007–2010

Fonte: Elaboração própria com dados da  SRF, CEMPRE (IBGE), Produção Agrícola Municipal (IBGE) y PNLT.  Ver 
Apêndice Técnico A.
Nota: Produtos correspondem ao Sistema Harmonizado a 6 dígitos.
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relaciona exportações municipais no nível de produto com seus custos 
de transporte ad valorem até a alfândega e com outras características 
permanentes dos municípios (vantagens comparativas e instituições), dos 
produtos (dimensão e transportabilidade) e das alfândegas (especialização 
portuária capaz de afetar as exportações). Eventos extraordinários espe-
cíficos ao período de análise também entram na equação, para minimizar 
um possível viés nos resultados. Como os impactos dos custos de trans-
porte estão sujeitos a variações substantivas em função de diferenças na 
transportabilidade dos produtos exportados (Hummels 2001), estimamos 
equações distintas para indústria, agricultura e mineração, combinando 
dados de 2007 a 2010.
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0 1.000500 2.000 km

FIGURA 8    Custos internos de transporte ad valorem para exportar. 
Média municipal, 2007–2010 (%)

Fonte: Elaboração própria com dados da SRF, CEMPRE (IBGE), Produção Agrícola Municipal (IBGE), Banco Central do 
Brasil e PNLT.  Ver Apêndice Técnico A.
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Os resultados, contidos na Figura 9 e discutidos em mais detalhes 
no Apêndice Técnico, confirmam a correlação inversa entre custos de 
transporte e nível de exportação. De fato, o impacto é significativo: uma 
redução de 1% nos custos de transporte ad valorem aumenta as exportações 
em até 5% em agricultura, 4% em manufaturados e 1% em mineração.

Embora sejam consideráveis, esses números devem ser vistos como 
uma primeira aproximação, pelo menos por três motivos. Primeiro, con-
forme se observou anteriormente, ele não captam os efeitos indiretos dos 
custos de transporte na produção. Estimativas desses efeitos são difíceis de 
encontrar na literatura, mas Atack, Haynes e Margo (2010), por exemplo, 
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FIGURA 9    O impacto dos custos internos de transporte por setor

Fonte: Elaboração própria com dados da SRF, CEMPRE (IBGE), Produção Agrícola Municipal (IBGE), Banco Central 
do Brasil e PNLT.
Nota: Este gráfico se baseia em resultados de uma regessão de mínimos quadrados ordinários (MCO) com efeitos fixos 
por município-alfândega-produto e efeitos fixos por ano. Para maiores detalhes, ver Apêndice Técnico A.
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sugerem que os custos mais baixos do transporte ferroviário na segunda 
metade do século XIX responderam por quase um terço do aumento no 
número de estabelecimentos industriais nas regiões dos Estados Unidos 
que se beneficiaram desses investimentos.

Segundo, nossas estimativas ignoram o impacto dos custos de 
transporte nos municípios que não exportam, porque, por definição, não 
podemos observar suas exportações ou alfândegas de saída. Isso é parti-
cularmente preocupante porque, provavelmente, esses são os municípios 
com os custos de transporte mais altos. A importância deste viés, porém, 
é vista em direta correlação com o impacto dos custos de transporte na 
probabilidade de exportar, e nossas estimações a este respeito sugerem um 
impacto muito pequeno.15 A terceira razão para preocupação é a questão 
da causalidade reversa mencionada antes. níveis altos de exportação 
tendem a diminuir os custos de transporte devido a economias de escala 
e aos incentivos para melhorar a infraestrutura.16 Se esses efeitos forem 
suficientemente fortes, nossas estimativas poderiam exagerar o impacto 
dos custos de transporte sobre as exportações. Para avaliar a extensão 
desse viés potencial, substituímos a variável custo de transporte por outra 
variável correlata, mas que não é afetada pelo nível de exportações, como 
a distância em linha reta até a alfândega de saída. Os resultados sugerem 
que é mais provável que estejamos subestimando do que superestimando 
o papel dos custos de transporte sobre a exportação.17

Além disso, testamos a possibilidade de que os custos de transporte 
possam afetar não apenas a quantidade de cada produto que o município 
exporta, mas também o número de produtos exportados. A estratégia 
empírica é muito semelhante à que foi usada acima, exceto que, neste 
caso: (a) a variável dependente é o número de produtos exportados por 
município; e (b) eliminamos dos dados relativos à alfândega escolhida, ou 
seja, concentramo-nos no desempenho do município como um todo e não 
no número de produtos que ele exporta por alfândega.

15  Ver Helpman, Melitz e Rubenstein (2008). Ver item C em Apêndice Técnico, com os 
detalhes da estimação e os resultados.
16  Ver Kleinert e Spies (2011).
17  Ver item B em Apêndice Técnico.
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Conforme esperado, os resultados sugerem que os custos de 
transporte têm um impacto estatisticamente negativo e significativo, 
mas a magnitude desse impacto varia consideravelmente: uma redução 
de 10% nos custos de transporte aumentaria o número de produtos ex-
portados entre 4% e 7%. Esses resultados dependem nem tanto do setor, 
mas das medidas usadas para estimação dos custos de transporte dos  
municípios.

A Figura 10 ilustra esse ponto, apresentando estimativas para os 
diferentes meios de medir custos de transporte em cada um dos setores. 
Evidentemente, o impacto varia pouco entre os setores, com a indústria 
mostrando-se um pouco mais sensível que a mineração e a agricultura, 
o que é esperado, dado seu maior potencial de diversificação de pro-
dutos. A maior fonte de variação vem das diferentes proxies de custos 
usadas — uma vez que não utilizamos a informação sobre a alfândega, 
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FIGURA 10  O impacto de uma redução de 10% nos custos de 
transporte sobre o número de produtos exportados pelos 
municípios
Medidas de custo selecionadas, 2007–2010

Fonte: Elaboração prórpia com dados da SRF, CEMPRE (IBGE), Produção Agrícola Municipal (IBGE), Banco Central 
do Brasil e PNLT.
Nota: Estimações baseadas nos resultados de uma regressão de Poisson com efeitos fixos por estado e ano. Ver
Apêndice Técnico D, para mais detalhes. As definições das medidas de custos de transporte são:
(a) médio ponderado: custo médio de envío para as alfândegas utilizadas pelo município, ponderado pelo valor das 
exportações;
(b) modal: custos de envío à alfândega de uso mais frequente;
(c) mínimo: menor custo de envío entre as alfândegas utilizadas;
(d) mediano: custo mediano entre todas as alfândegas;
(e) principal: custo de envio à alfândega de maior tráfego.
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resta-nos a decisão, em larga medida arbitrária, sobre como representar 
os custos de transporte do município.18 De modo geral, mesmo se consi-
derarmos os limites superiores dessas estimativas, o impacto parece ser 
significativamente menor do que o incidente sobre o valor das exportações, 
discutido anteriormente.

Quais são as implicações para as políticas públicas?

A fim de trazer a discussão mais para perto da arena de políticas públicas, 
usamos as estimações e nossa base de dados georreferenciados sobre ex-
portações e custos de transporte para dar uma primeira olhada no provável 
impacto de melhorias em qualidade e extensão da rede de transportes do 
país. nos concentramos em duas melhorias:19

•	 Elevação de todas as estradas ao melhor padrão de pavimentação, 
conforme definição do Ministério dos Transportes. Em 2007, o ano 
de referência, 26% das estradas tinham pavimentação considerada 
boa, 54% regular, 16% ruim e 4% péssima.

•	 Expansão da rede multimodal para incluir todos os projetos de 
ferrovias e hidrovias que constam do Plano nacional de Logística 
e Transportes (PnLT) do Brasil, cujo principal objetivo é conectar 
as remotas regiões agropecuárias e de mineração do norte, Centro- 
Oeste e nordeste aos portos do país.20 Os projetos ferroviários que 
respondem pela maior parte da expansão planejada são o norte-Sul, 
o Leste-Oeste, a nova Transnordestina e as ferrovias transconti-
nentais. Os projetos hidroviários que se destacam são as hidrovias 

18  O fato de que as exportações de um determinado município geralmente se concentram 
em uns poucos escritórios alfandegários desencoraja o uso de médias simples. Mas não se 
pode ir mais longe do que isso ao definir critérios para selecionar uma das medidas.
19  Ver detalhes do exercício no item E do Apêndice Técnico.
20  O PnLT, introduzido pela primeira vez em 2007 e revisado em 2009 e 2011, é uma 
ferramenta usada para apoiar o planejamento de investimentos público-privados em 
infraestrutura de transporte. Esse plano produziu uma base de dados georreferenciados 
da rede de transporte do Brasil e uma carteira de projetos de transporte que no início 
abrangia de 2007 a 2023 e foi recentemente ampliada até 2031. A revisão de 2011 conti-
nha investimentos de RS$ 423 bilhões distribuídos entre 1.167 projetos. Ver PnLT 2009  
e 2012.
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do Tocantins e Tapajós-Tele Pires no norte e Centro-Oeste (ver 
a Figura 11).

Embora estilizado, esse cenário se ajusta muito bem aos objetivos do 
PnLT, em que as ferrovias e, em menor medida, as hidrovias respondem 
por quase todas as extensões projetadas da rede multimodal. Os investi-
mentos em rodovias limitam-se em grande parte a melhorias na qualidade 
e capacidade. Incorporadas ao nosso conjunto de dados, essas melhorias 
se traduziriam em uma redução média de 12% nos custos de transporte 
em cada rota usada para exportações entre 2007 e 2010. O impacto 
estimado dessas melhorias nas exportações municipais é apresentado 
na Figura 12. Apesar das limitações metodológicas já mencionadas, os 
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FIGURA 11   Principais projetos do Plano Nacional de Logística e 
Transportes (PNLT)

Fonte: Elaboração própria com dados do PNLT 2007.
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resultados proporcionam uma ilustração eloquente do papel dos custos 
internos de transporte na explicação das disparidades regionais de expor-
tação do Brasil. Fica imediatamente evidente que a maioria dos ganhos 
significativos decorrentes das melhorias se concentraria nos municípios do 
norte e Centro-Oeste, onde as exportações aumentariam 13% e 12%, 
respectivamente. O impacto seria significativamente menor no nordes-
te, Sul e Sudeste, onde as exportações aumentariam 2%, 1% e 0,5%, 
respectivamente.

Muitos desses resultados seriam esperados, já que os principais proje-
tos de transporte na simulação se destinam a regiões menos desenvolvidas. 

Não exportador ou não está na rede
< 1%
1% – 5%
5% – 7%
7% – 10%
10% – 15%
15% – 20%
20% – 30%
30% – 50%
50% – 100%
> 100%

0 750 1.500 km375

FIGURA 12   O impacto sobre as exportações de melhorias 
selecionadas na rede multimodal do Brasil

Fonte: Elaboração prórpia com dados da SRF, CEMPRE (IBGE), Produção Agrícola Municipal (IBGE), Banco Central do 
Brasil e PNLT.
Nota: Predições de um modelo de mínimos quadrados com efeitos fixos por origem-‐destino-‐produto e de ano. Este 
caso mostra impacto médio com dados de 2007–2010. Ver Apêndice Técnico E.
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Ainda assim, mesmo se os investimentos se distribuíssem igualmente pelo 
país, regiões como o norte e o Centro-Oeste se beneficiariam de modo 
desproporcional, simplesmente porque: (a) é nelas que a infraestrutura 
é mais precária ou inexistente; e (b) essas regiões produzem principalmente 
bens primários “pesados”, estão localizadas longe dos principais portos e, 
portanto, seriam mais beneficiadas com os projetos de ferrovias e hidro-
vias. O nordeste também apresenta algumas destas características, mas 
não todas. Sua proximidade da costa e a produção incipiente de produtos 
agrícolas reduzem os benefícios imediatos.

no caso do Sudeste, os maiores benefícios viriam de uma redução 
do congestionamento do tráfego, fator que não está incluído em nossa 
simulação. Muito embora as melhorias na pavimentação afetem o tempo 
de deslocamento das mercadorias e, portanto, os custos de transporte 
no nosso modelo (ver Apêndice Técnico), nossa rede estilizada não capta 
em absoluto o impacto dos graves congestionamentos que afetam a rede 
do Sudeste, particularmente no acesso aos portos.

Avaliamos também o impacto desses investimentos em termos do 
número de produtos exportados por município, pressupondo que todos 
eles se deslocam pela rota de menor custo. Como mostra a Figura 13, 
a baixa densidade da infraestrutura de transporte, as longas distâncias da 
costa e a especialização em um reduzido número de produtos primários 
resultam nos ganhos mais significativos para o norte e Centro-Oeste. Os 
municípios nessas regiões, que atualmente exportam em média três ou 
quatro produtos, veriam esses números aumentar em média 23% e 13%, 
respectivamente. O nordeste, onde o nível de diversificação é comparável 
ao de outras regiões menos desenvolvidas (dois produtos de exportação em 
média), teria um ganho mais limitado de 7%, porque, como mencionamos 
antes, a proximidade da costa provavelmente reduziria o impacto relativo 
dos investimentos. O Sul e Sudeste, que são bastante mais diversificados, 
teriam aumentos médios de 8% e 5%, respectivamente.21

21  A magnitude dos ganhos varia significativamente dependendo da variável proxy usada para 
os custos de transporte do município, conforme se analisou na seção anterior e é ilustrado 
pela Figura 10. A distribuição espacial do impacto, porém, muda pouco.
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Por que tão devagar?

A mensagem que emerge da evidência empírica analisada neste capítulo 
é clara: com a melhoria de sua infraestrutura de transporte, o Brasil pode 
não apenas aumentar o volume e a diversificação de suas exportações, 
mas também distribuir os benefícios do comércio exterior de modo mais 
regionalmente uniforme. Este benefício duplo não pode ser ignorado por 
um país que ainda não alcançou uma participação no mercado mundial 
coerente com seu tamanho e enfrenta disparidades regionais agudas. 
A pergunta que se coloca então é: por que o Brasil não está reduzindo 
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FIGURA 13    O impacto de melhorias selecionadas na rede 
multimodal sobre o número de produtos 
exportados (%)

Fonte: Elaboração prórpia com dados da SRF, CEMPRE (IBGE), Produção Agrícola Municipal (IBGE), Banco Central do 
Brasil e PNLT.
Nota: Predições de um modelo Poisson com efeitos fixos de estado e ano. Custo mínimo até a alfândega. Ver Apêndice 
Técnico E.
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(continuação na página seguinte)

n  Quadro 1. Quão confiáveis são nossos dados? Um estudo de 
caso das exportações de soja

Nossa análise empírica do papel dos custos de transporte nas disparidades de exportação do 
Brasil baseia-se em informações de despesas operacionais e não em dados de frete interno. 
As exportações de soja são uma das poucas exceções para as quais há dados de fretes 
disponíveis, oferecendo assim uma oportunidade valiosa para testar a robustez de nossos 
resultados. Embora as exportações de soja representem apenas 11 dos cerca de 7.300 produtos 
exportados anualmente no período de 2007–2010, elas foram responsáveis por 9% das 
exportações brasileiras no período. Além disso, as exportações de soja foram possivelmente 
o fator principal por trás do crescimento do Centro-Oeste, que foi o único exemplo significativo 
de desconcentração espacial no Brasil desde o começo da industrialização.

A relevância dos fretes para as exportações de soja é também reforçada por sua 
“intensidade” de transporte; nossos dados mostram que o custo de transporte ad valorem 
das exportações de soja é duas vezes o de um produto médio. Uma característica adicional 
das exportações de soja é sua forte concentração em uns poucos municípios, com os dez 
maiores exportadores respondendo por 74% de todas as exportações. A produção de soja  
está localizada em municípios distribuídos em três regiões distintas — Sul, Centro-Oeste 
e Nordeste —, com distâncias até o porto que variam de 460 km a 2.400 km. Essa variedade 
de fatores facilita a identificação do papel dos custos de transporte.

Incorporamos os custos de frete a nossa análise com a colaboração do ESALQ-LOG, grupo 
de pesquisa em logística agropecuária da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da 
Universidade de São Paulo (ESALQ-USP), dirigido por José Vicente Caixeta e Priscila Biancareli 
Nunes.1 Essa colaboração nos permitiu combinar nossa base de dados georreferenciada de 
exportações e custos de transporte com a base de dados de fretes SIFRECA, da ESALQ-LOG, 
que abrange principalmente o transporte rodoviário de produtos agrícolas. Essa combinação 
nos permitiu associar um frete viário a cada uma das rotas rodoviárias das exportações de 
soja (município-alfândega), bem como validar a relevância prática dessas rotas (ver o Apêndice 
Técnico F para mais detalhes).

Este exercício produziu vários resultados importantes. Primeiro, nossas medidas 
operacionais de custos de transporte apresentam uma correlação alta com os custos de frete, 
com um coeficiente de correlação de 0,97, e são, em média e como era esperado, mais baixas 
do que esses custos. A margem média do frete em relação ao custo operacional é de 4%. 
Os municípios do Centro-Oeste têm os mais altos custos operacionais e fretes ad valorem, 
chegando a 15% e 18% respectivamente, enquanto os municípios do Sudeste têm os mais 
baixos, sendo que a média dos mesmos custos é de 3% e 5%, respectivamente.

Além disso, estimamos o impacto dos custos de transporte nas exportações de soja com 
a mesma estratégia empírica adotada antes para todas as exportações, usando medidas 
operacionais e de frete. Os resultados, independentemente da medida de transporte utilizada, 
apontam para um impacto significativamente maior do que aquele estimado para os produtos 
agrícolas como um todo. Segundo essas estimativas, uma redução de 1% nos custos de 
transporte aumentaria as exportações de soja em até 20%, no caso de despesas operacionais, 
e em 16%, no caso de custos de frete (ver o Apêndice Técnico F para mais detalhes).

Além de incorporar os fretes, acrescentamos também outra dimensão à análise ao 
examinarmos o impacto dos custos de transporte sobre os preços do produtor (“no portão 
da fazenda”). Isso foi feito com o uso de outra pesquisa da ESALQ-USP realizada pelo Centro 
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de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), que coleta preços da soja, diários 
e à vista, nos mercados de balcão municipais. Associamos essa informação sobre preços 
à nossa base de dados georreferenciados de exportações e custos de transporte. A Figura 
B1 mostra que, com poucas exceções, os preços mais baixos são pagos aos produtores em 
municípios com os mais altos custos de frete interno, e que a diferença de preços entre os 
municípios de mais alto custo (por ex., Sorriso, no Centro-Oeste) e de mais baixo custo (p. ex., 
Londrina, no Sul) pode ser de até 25%.

Para certificar-nos de que essa relação inversa não é resultado de alguma correlação 
espúria relacionada a características não observáveis de municípios e portos, estimamos 
a relação entre preços e fretes ad valorem, uma vez isolada a influência dessas características. 
Os resultados tendem a confirmar o impacto negativo, mas moderado, dos fretes sobre os 
preços do produtor. Por exemplo, uma redução de 10% nos fretes aumentaria os preços em 1,2% 
(ver o Apêndice Técnico F). Qualquer conclusão mais definitiva requereria um esforço de 
pesquisa mais aprofundado, mas, diante do maior impacto estimado dos custos de transporte 
sobre o valor das exportações, se poderia argumentar que a influência destes se exerce mais 
sobre os volumes do que sobre os preços locais dessas exportações.

1 Diretor da ESALQ e coordenadora do ESALQ -LOG, respectivamente.

n  Quadro 1:  (continuação)
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FIGURA B.1  Preços da soja para o produtor e custos de transporte, 
média 2007–2010

o seu déficit em infraestrutura mais rapidamente? Por que não aproveita 
essa valiosa oportunidade a seu alcance?

Um rápido exame dos planos de investimento recentes do Brasil 
mostra que esta lenta resposta não se deve à falta de diagnóstico adequado. 
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O PnLT, cujos dados e projetos foram usados em nossas simulações, clara-
mente identifica as principais falhas da rede de transporte brasileira vistas 
acima: as assimetrias regionais, a inadequação da composição modal e as 
precárias condições gerais da rede existente. O PnLT apresenta também 
uma carteira de projetos que corresponde às prioridades da maioria dos 
analistas e das associações empresariais.22

Apesar da precisão do diagnóstico, os sintomas de subinvestimento 
parecem persistir. Certamente, como já foi mencionado, os investimentos 
em infraestrutura de transporte aumentaram significativamente desde 
o começo dos anos 2000, e mais do que triplicaram entre 2002 e 2010, 
segundo uma estimativa (Campos neto e Moura, 2012). no entanto, eles 
ainda não atendem às necessidades do país.

Por um lado, estima-se que os investimentos em transporte situam-
se abaixo de 1% do PIB. Essa porcentagem é muito menor do que o pico 
de 2% dos anos 1970, que já não foi suficiente para dar ao país uma rede de 
transporte de nível mundial.23 Por outro, os investimentos têm-se situado 
muito aquém das metas estabelecidas pelos próprios planos do governo. 
Por exemplo, apenas 34% da carteira de investimentos de US$ 208 bi-
lhões do PnLT (cerca de 8% do PIB) foram incluídos no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em 2007, cujos projetos têm 
garantia de financiamento governamental. Mas mesmo esses projetos 
têm enfrentado atrasos significativos em sua execução. Em 2011 — três 
anos antes do término oficial do programa — apenas 8% dos projetos de 
transporte foram concluídos.24 O nível de investimento em infraestrutura 
de transporte também parece modesto em comparação ao de outros países 
emergentes, notadamente a China, que, segundo estimativa, investiu no 
setor uma média anual de 4,5% de seu PIB entre 1992 e 2011.25

22  Ver, por exemplo, IPEA (2010), CnT (2011) e CnI (2012).
23  A estimativa de Campos neto e Moura (2012) para 2010 era de 0,7% do PIB. Dificilmente 
esses números poderiam apresentar alguma melhora recentemente, porque o investimen-
to direto em transporte (ou seja, excluindo o financiamento de bancos estatais como o  
BnDES), que é um dos componentes principais do investimento geral na área, caiu em 2011. 
A opinião geral é que o gasto público direto teve baixo desempenho em 2012 devido 
a questões institucionais.
24  Ver PnLT (2012) e http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac.
25  Ver McKinsey (2013), p. 12.
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Se parece claro que um nível baixo de investimento é uma peça 
chave do quebra-cabeças, por que ele tem sido tão baixo? O suspeito, 
como sempre, são as restrições fiscais, muito comuns em países em desen-
volvimento. Mas, no Brasil, a explicação parece ir além dessas restrições 
e envolver prioridades e problemas de execução.

no que diz respeito a prioridades, mesmo uma análise superficial das 
decisões orçamentárias do país nas últimas décadas revela que poderia 
ter havido um progresso substantivo se os enormes recursos investidos 
em iniciativas arriscadas e de baixo retorno tivessem sido alocados em 
investimentos na infraestrutura de transporte cujos retornos sociais ten-
dem a ser altos e de baixo risco. Os empréstimos do Banco nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BnDES) são um exemplo. O banco 
desembolsou US$ 186 bilhões em empréstimos subsidiados para a indústria 
em 2003–2012, 70% deles para empresas de grande porte com acesso 
direto a mercados de capital locais e internacionais. Esses empréstimos 
quase igualaram o valor de toda a carteira do PnLT.26

Quanto à execução, debilidades institucionais e de regulamentação 
parecem ter enfraquecido a capacidade do setor público de selecionar 
e executar projetos de transporte e alavancar contribuições do setor pri-
vado. O Ministério dos Transportes emergiu da crise fiscal das décadas 
de 1980 e 1990 com escassez de empregados qualificados; mesmo depois 
de empreender uma série de reformas, ainda não conseguiu recuperar sua 
capacidade de formulação e planejamento de políticas. As duas agências 
reguladoras de transporte terrestre e aquático, a AnTT e a AnTAQ, 
criadas em 2001 para regulamentar e supervisionar concessões e outras 
formas de parcerias público-privadas (PPP), são em geral vistas como 
carentes de pessoal técnico e vulneráveis a pressões políticas e de inte-
resses especiais.27

26  http://www.bndes.gov.br/SiteBnDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BnDES_Trans-
parente.
27  A AnTT e a AnTAQ ocupavam as últimas posições no ranking das instituições federais 
em Correa et al (2006), que avaliou os órgãos reguladores do Brasil. Véron e Cellier (2010, 
p. 38), por sua vez, analisando o caso da AnTT, dizem o seguinte: “Para fortalecer a gover-
nança, o governo deve assegurar que os diretores e administradores sejam consistentemente 
selecionados com base em suas qualificações técnicas e de gestão, independentemente de 
interesses políticos e privados”.
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Essas debilidades institucionais têm sido ampliadas por hesitações em 
recorrer aos recursos financeiros e de gestão do setor privado. Embora 
tenham sido feitos progressos importantes em rodovias e ferrovias, o ritmo 
e escopo desses avanços não têm sido consistentes com a urgência nem 
com os ganhos potenciais que a redução dos custos de transporte poderia 
trazer. Em 2012, 15.473 km de estradas estavam sob concessão privada, 
o que coloca o Brasil apenas atrás da China neste tipo de concessão (Véron 
e Cellier, 2010). Mas a maior parte dessas iniciativas foi empreendida no 
nível estadual, particularmente em São Paulo, com as importantes rodovias 
interestaduais sob administração federal representando somente 31% das 
concessões (menos de 1% da rede pavimentada federal).28

Os avanços feitos no caso das ferrovias foram mais significativos. 
Praticamente toda a rede existente foi transferida para o setor privado 
na segunda metade dos anos 1990, o que levou a aumentos significativos 
de investimento e tráfego (AnTT, 2012). no entanto, as concessões 
não trataram das necessidades prementes de expansão da rede (IPEA, 
2010b). na prática, essa tarefa foi deixada à companhia estatal VALEC, 
cujos problemas de governança — não muito diferentes dos que afligiram 
a RFFSA, companhia estatal que administrou desastrosamente a rede fer-
roviária do país até o final dos anos 1990 — levaram a atrasos expressivos 
na execução dos novos projetos.29

Entre outras modalidades de transporte, a cabotagem seria uma 
opção de baixo custo importante em um país com 7.408 km de costa. 
no entanto, um nacionalismo equivocado parece estar dificultando seu 
desenvolvimento. A competição nos serviços de transporte marítimo tem 

28  Lançado em 1995 com uma rodada de 1.482 km, o programa federal levaria mais de 
dez anos para acrescentar uma segunda rodada de 2.600 km. O custo de oportunidade 
desses atrasos pode ser avaliado pelo contraste marcante entre as condições das estra-
das privadas e das estatais: em 2012, 86% das estradas sob gestão privada estavam em 
condições excelentes, em contraste com apenas 28% da rede federal (CnT 2012). Para 
detalhes sobre o programa de concessões, ver ABCR em http://www.abcr.org.br/Con-
teudo/Secao/43/estatisticas.aspx e AnTT http://www.antt.gov.br/index.php/content/
view/4978/Historico.html.
29  Criada em 1989 para executar a construção das ferrovias norte-Sul, a VALEC tem 
a concessão dos já mencionados projetos de expansão mais significativos no país: as fer-
rovias norte-Sul, Leste-Oeste e as transcontinentais. Ver IPEA (2010b) e http://www.
valec.gov.br/index.php.
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sido limitada por regulamentos que proíbem operadores estrangeiros, 
bem como navios fabricados no exterior, de participar do mercado local. 
Devido a estes regulamentos, além dos conhecidos problemas de conges-
tionamento dos portos brasileiros, a participação da cabotagem no fluxo 
de frete interno continua bem abaixo de 1%.30

Este levantamento mal arranha a superfície da amplitude e comple-
xidade dos desafios institucionais e de política que afetam o transporte no 
Brasil. Mas, apesar dos problemas óbvios, há boas razões para otimismo 
acerca do futuro. Em agosto de 2012, o governo anunciou um pacote de 
investimentos no total de aproximadamente US$ 66 bilhões nos próxi-
mos 25 anos (57% dos quais seriam levados a efeito nos próximos cinco 
anos) para duplicar 7.500 km de rodovias e construir 10 mil quilômetros 
de novas ferrovias, o que representaria um aumento de 35% em relação 
à rede existente. Mais importante do que os montantes envolvidos é a 
decisão de executar a maior parte desses investimentos mediante parce-
rias público-privadas e, ao mesmo tempo, procurar tratar das questões 
regulatórias que aumentaram custos e restringiram a concorrência nas 
rodadas de concessão anteriores.31

O anúncio do pacote de investimento foi seguido de medidas para 
aumentar a participação do setor privado na gestão e expansão de portos 
e aeroportos mediante a renovação de um quadro institucional e regulador 
que, há décadas, tem retardado os investimentos nestes setores.32

Embora os detalhes ainda tenham de ser definidos e apesar de im-
portantes oportunidades em hidrovias e cabotagem terem sido ignoradas, 
essas iniciativas claramente sinalizam um rompimento com a inércia do 
passado, criando a expectativa de que o país esteja, finalmente, no rumo 
para corrigir séculos de negligência da infraestrutura de transporte.

30  AnTAQ (2012). Para uma análise mais detalhada dos problemas enfrentados pela 
cabotagem no Brasil, ver Dias (2009).
31  Ver http://www.transportes.gov.br/public/arquivo/arq1345056805.pdf
32  As medidas propostas para os portos podem ser vistas em http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2011–2014/2012/Mpv/595.htm. As medidas para os aeroportos estão 
resumidas em http://www.aviacaocivil.gov.br/noticias/2012/12/governo-anuncia-progra-
ma-de-investimento-em-aeroportos.
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Apêndice Técnico

Apêndice A – A base de dados de exportações e custos internos de 
transporte

Ao construir esta base de dados, enfrentamos dois desafios: identificar 
a origem (município) das exportações e determinar o custo de seu transpor-
te até a alfândega de saída. Analisaremos cada um deles separadamente.

Identificação da origem das exportações. nossos dados primários 
de exportação provêm da Secretaria da Receita Federal (SRF) do Brasil 
e contêm informações no nível de oito dígitos da nomenclatura Comum 
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FIGURA  A.1    Estados e regiões do Brasil

Fonte: Elaboração prórpia com dados do IBGE.



O óbvio ignorado  >> 57

do Mercosul (nCM) sobre a data (mês e ano, de janeiro de 2007 até 
dezembro de 2010), valor (em US$), peso (kg), o estado e município em 
que a declaração alfandegária foi apresentada, o estado em que o bem 
foi produzido e a alfândega usada para cada transação.

Os dados municipais dessa base são abrangentes, mas apresentam 
um viés em relação às grandes cidades, porque as empresas tendem a usar 
as sedes para declarar suas exportações Frequentemente, as sedes não 
estão localizadas no município em que teve lugar a produção.

Corrigimos o viés por meio da combinação dos dados primários de 
exportação com os dados de 2008 do Cadastro Central de Empresas 
do IBgE (CEMPRE-IBgE), usando uma concordância do IBgE entre 
a nCM e a Classificação nacional de Atividades Econômicas (CnAE). 
O CEMPRE dispõe de informações sobre as atividades econômicas 
(quatro dígitos da CnAE), número de empresas, emprego e salários dos 
municípios. no caso da agricultura, usamos também uma base de dados 
do IBgE sobre produção agrícola municipal, quando as informações do 
CEMPRE não eram suficientemente detalhadas.

Usando essa base de dados combinada, aplicamos um algoritmo 
para ajustar os dados municipais de exportação. O algoritmo seguiu dois 
princípios básicos: (i) os dados da SRF permaneciam inalterados sempre 
que o estado do município em que a informação foi submetida era o mes-
mo estado de produção informado, e o município aparecia no CEMPRE 
como sendo produtor do bem em questão; e (ii) sempre que se observava 
uma divergência entre o estado do município e o estado de produção in-
formado, a origem da exportação era redirecionada para o município do 
mesmo estado de produção que exportasse o mesmo produto pela mesma 
alfândega, a partir das observações consistentes com (i) ou utilizando 
os dados do CEMPRE, se nenhuma correspondência fosse encontrada. 
Quando mais de uma correspondência era encontrada, usávamos um 
critério de desempate baseado sequencialmente no município com os 
maiores gastos salariais, emprego, número de estabelecimentos e expor-
tações do produto em questão. Cerca de 45% das observações não foram 
alteradas (ou seja, mostraram-se coerentes com o primeiro princípio). 
Uma descrição detalhada do algoritmo pode ser obtida mediante pedido.
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Cálculo dos custos de transporte. Ao calcular os custos de transporte 
ao longo das rotas de exportação do município até a alfândega, seguimos 
Castro (2002) e Combes e Lafourcade (2005), usando dados georreferen-
ciados sobre as despesas operacionais de veículos de carga em toda a rede 
multimodal brasileira. A fonte dos dados é o Plano nacional de Logística 
e Transportes (PnLT), que foi publicado pela primeira vez em 2007 e 
revisto, depois, em 2009 e 2011.

Georreferenciamento dos dados. O primeiro passo era identificar 
a localização geográfica da nossa amostra de municípios exportadores 
e alfândegas de saída usando mapas do PnLT da rede multimodal. As 
capitais dos municípios foram usadas como origem, e as alfândegas, de-
signadas conforme a localização dos portos, portos secos e aeroportos 
correspondentes.

A maioria dos municípios e alfândegas de saída não tinha um 
local exato na rede porque ela não inclui todas as rodovias existentes, 
especialmente as estradas locais. A fim de evitar perda de dados, esta-
belecemos para a rede um limite de tolerância de 40 km da alocação. 
Em outras palavras, as exportações provenientes de pontos localizados 
a mais de 40 km de distância da rede ou a eles destinadas foram excluídas 
da amostra, enquanto todas as que tinham origem-destino dentro desse 
limite de tolerância foram designadas para o ponto mais próximo da rede.

O limite escolhido pode parecer arbitrário, mas resultou de uma 
busca por equilíbrio entre a necessidade de adotar uma distância, que 
poderia em princípio ser atribuída a estradas locais, e o imperativo de 
maximizar a cobertura da nossa amostra tanto em termos de produtos 
como de regiões. Foram testados vários limites diferentes, que resultaram 
em amostras distintas, mas os resultados econométricos, analisados em 
detalhes a seguir, não mudaram de modo significativo. O limite de 40 km 
excluiu 194 dos 5.563 municípios brasileiros, 16 dos quais eram exporta-
dores em nossa amostra.

Determinação de custos. O segundo passo implicava calcular os cus-
tos operacionais para cada parte da rede multimodal, o que foi feito da 
seguinte forma:
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Para as estradas: Os dados de despesas operacionais do PnLT incluem 
seis variáveis de custo (depreciação de veículos e pneus, combustível, 
lubrificantes, manutenção, salários e despesas administrativas) que abran-
gem três dimensões de qualidade de estrada e três tipos de caminhão. As 
dimensões de qualidade da estrada incluem: tipo (pavimentada ou não, 
com uma pista ou duas pistas), relevo (montanhoso, ondulado e plano) 
e pavimentação (péssima, ruim, regular e boa). Essas dimensões estão 
associadas a três tipos de caminhão com diferente capacidade de carga 
(dois eixos, três eixos e caminhões articulados) e formam uma matriz de 
custo operacional.33

Essa matriz foi então aplicada a cerca de 22.000 segmentos de 
estradas (links), seguindo a formulação de custo com base em distância 
e tempo, de Combes e Lafourcade (2005).34

Custos de transporte = custos relativos à distância + custos relativos ao 
tempo

Custos relativos à distância = 
(combustível + lubrificante + pneus + peças) * distância do link

1000 * capacidade do caminhão em toneladas

Custos relativos ao tempo = 

 (manutenção + capital + pessoal) * distância do link
1000 * capacidade do caminhão em toneladas

As variáveis resultantes são depois expressas em reais por tone-
lada e por veículo. Vale notar que não se incluiu uma variável proxy de 
velocidade em nosso cálculo dos custos relativos ao tempo, porque este 
fator já está implícito nas variáveis de manutenção, capital e equipe de 
trabalho.

33  Ver PnLT 2007, volume 3, tomo 3.
34  nossos dados originais de custo são expressos em custos incorridos por mil quilômetros-
viajados, daí o ajustamento ao denominador. Os custos totais foram calculados para três 
tipos de veículo com diferentes capacidades, mas os resultados da estimação correspondem 
ao veículo 5 (capacidade: 13,2 toneladas).
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Para as hidrovias: Foram usados os custos por tonelada e quilômetro 
que constam do PnLT de 2010.

Para as ferrovias: Foram usados os custos por tonelada e quilômetro 
que constam do PnLT de 2010.

Conforme já foi mencionado, como a rede não incluía todas as es-
tradas locais, em alguns casos tivemos de pressupor a existência de estra-
das ligando as estações/portos/terminais ferroviários à rede de estradas. 
Considerou-se que esses trechos eram do mesmo tipo que a estrada mais 
próxima a que se conectavam, no que diz respeito à pavimentação, relevo, 
etc. Com vistas a checar a robustez dessas conexões e levar em conta seu 
efeito potencial em nossas estimações, este procedimento foi feito de duas 
formas diferentes: a) todas as estações/portos/terminais foram conectados 
à rodovia principal, não importando quão longe ela estivesse; b) somente 
foram consideradas as ligações mais curtas, com menos de 5 km. Os re-
sultados não foram alterados de modo significativo por esse procedimento 
e, em geral, foi usada a opção (a), porque produzia rotas mais realistas.

Como tínhamos disponível apenas a matriz de custo operacional 
de 2006, usamos índices de preço específicos de custo (os componentes 
do IBgE-IPCA para materiais, o IBgE-PME para rendas do trabalho 
e o levantamento de preço de veículo FIPE para depreciação), a fim de 
construir uma série temporal compatível com os dados de exportação 
de 2007–2010. O pressuposto implícito, neste caso, era que não houve 
mudanças tecnológicas/de produtividade signif icativas durante esse 
período. Para os custos operacionais de hidrovias e ferrovias, foi usado 
o IBgE-IPCA geral para deflacionar a série.

Com as origens e os destinos inseridos na rede e os custos opera-
cionais de cada seção/modalidade disponíveis, usamos o software Arcgis 
para encontrar a rota de custo ótimo ou mínimo para cada conjunto de 
município-alfândega no período da análise. Os custos ótimos dessas rotas 
foram convertidos em dólar, usando-se a taxa de câmbio média anual do 
Banco Central do Brasil, e foram divididos pelo valor em dólar das ex-
portações anuais de cada produto-município-alfândega, a fim de produzir 
estimativas de seus custos de transporte ad valorem. Mais especificamente:
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Como teste de robustez para o exercício de regressão, calculamos 
também diferentes conjuntos de custos operacionais e ad valorem, com 
base em uma rede somente rodoviária e em estimativas alternativas 
para os custos operacionais de ferrovias e hidrovias, extraídas de 
Barbosa (2008).

Apêndice B – A estimação do impacto dos custos internos de transporte 
no valor das exportações

nossa estratégia empírica baseia-se na seguinte especificação básica de 
Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) inspirada por Hummels (2001)):

  (b.1)
      , con p ∈ j

onde exportaçõesm,c,p,y  são as exportações do município m à alfândega 
c do produto p (6 dígitos do SH) da categoria j (agricultura, mineração, 
indústria e outros produtos) no ano y, ad_val_cost são os custos de 
transporte ad valorem (ver definição e fontes de dados no Apêndice A) 
do transporte do produto p do município m para a alfândega c no ano 
y, αj é uma constante, 

In ortaciones In to aj j(exp ) . ( cosm,c,p,y = + +α β 1 dd valorem

fx fx

−

+ + +
m,c,p,y

m,c,p, y m,c,p,y

)

ε é um efeito fixo município-alfândega-pro-
duto, 

In ortaciones In to aj j(exp ) . ( cosm,c,p,y = + +α β 1 dd valorem

fx fx

−

+ + +
m,c,p,y

m,c,p, y m,c,p,y

)

ε é um efeito fixo de ano e 

In ortaciones In to aj j(exp ) . ( cosm,c,p,y = + +α β 1 dd valorem

fx fx

−

+ + +
m,c,p,y

m,c,p, y m,c,p,y

)

ε  é o termo de erro. bj é nossa 
variável de interesse. A equação é estimada separadamente para os três 
grupos de produtos: agrícolas, industriais e de mineração. Os grupos 
de produtos são definidos segundo a classificação da OMC, que por 
sua vez define os bens segundo a Revisão 3 da Classificação Padrão do 

In Inj j(exportações ) . ( custom,c,p,y = + +α β 1

fx fx +m,c,p, y m,c,p,y

ad-valoremm,c,p,y )

ε+ +
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Comércio Internacional (SITC, sigla em inglês). A Tabela B.1 mostra 
o resultado das estimações.

Como teste de robustez, usamos uma especificação alternativa 
sem a dimensão de alfândega, empregando o mais baixo custo ad valorem 
observável para cada conjunto de município-produto em cada ano. 
Os resultados não mudaram de modo significativo no caso das categorias 
principais de produto.

Para lidar com os problemas de causalidade reversa entre expor-
tações e custos de transporte, usamos, como em Banerjee et al (2004), 
a distância do grande círculo (gC) (“linha direta” até a alfândega) como 
variável alternativa aos custos de transporte ad valorem em regressões 
usando MQO e variáveis instrumentais (VI).

Primeiro, recalculamos os custos operacionais ad valorem, substituin-
do as distâncias reais por distâncias de gC, e usamos esses novos custos 
para correr a especificação básica (b.1). Como a localização das exporta-
ções pode também ser afetada pelos custos de transporte, corremos essa 
mesma regressão limitando a amostra a municípios históricos (excluindo 
aqueles não inseridos nos registros de população entre 1907 e 1912) e portos 
(fundados antes do século XX). Os resultados para as principais cate-
gorias, apresentados na Tabela B.2, foram na maioria da mesma ordem 
de magnitude das obtidas em nossa especificação básica. A exceção é o 
coeficiente da mineração na regressão da amostra histórica, que é consi-
deravelmente mais alto.

Segundo, usamos as distâncias do gC como instrumento dos custos 
ad valorem em uma regressão em dois estágios, como se segue:

Tabela B.1   O impacto dos custos internos de transporte no valor 
das exportações: MQO, 2007–2010

 Agricultura Mineração Indústria Outros

ln (1+custo ad val) –5,412***
(1,041)

–1,144***
(0,420)

–3,933***
(0,420)

7,874
(941,300)

R-quadrado 0,0107 0,0166 0,0138 0,552

Observações 43.325 10.418 462.755 360

Nota: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 Erros padrão robustos entre parênteses.
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1º estágio:

   (b.2)

   , com p ∈ j

2º estágio: 
 (b.3)

, com p ∈ j

Vale notar que os efeitos fixos usados — município-ano 
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,+ + + +ε ,,y) — são diferentes daqueles usados na especificação 
básica. Isso tinha de ser assim, já que o efeito fixo de município-produto
-alfândega seria colinear com a distância do grande círculo, que não varia 
no tempo, mas apenas na dimensão origem-destino. Os resultados, com 
a amostra original e a histórica, são apresentados na Tabela B.3. Eles su-
gerem que a especificação básica está subestimando o impacto dos custos 
de transporte, mas os coeficientes são altos demais para que sejam confi-
áveis. Além disso, o fato de que as especificações de VI e MQO não são 
estritamente comparáveis complica a interpretação. Outra preocupação 
potencial nesse contexto é saber se a distância é um instrumento fraco.

Tabela B.2   O impacto dos custos internos de transporte no valor 
das exportações: MQO combinado, 2007–2010, com 
custos de GC 

Amostra original Agricultura Indústria Mineração Outros

ln(1+custos ad 
valorem)

–5,171***
(1,156)

–3,874***
(0,412)

–1,142***
(0,414)

58,149
(593,252)

R-quadrado 0,01 0,01 0,02 0,60

Observações 41.453 438.030 9.866 338

Amostra histórica Agricultura Indústria Mineração Outros

ln(1+custos ad 
valorem)

–3,276**
(1,367)

–4,343***
(0,556)

–6,546***
(1,318)

–2.543,409
(6.902,838)

R-quadrado 0,007 0,02 0,05 0,8

Observações 10.570 87.908 2.743 97

Nota: Erros padrão robustos entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

In Custo advalorem In Disj ( tân1( )+ = + ⋅m,c,p,y γ γ ccia geodésica

fx fx fxc y
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Apêndice C – Estimativa da probabilidade de exportar

nossa estratégia empírica baseia-se na seguinte especificação Probit:

 Pr(exp / ) ( (cus )ortar X In to fxj jm,y,j m,y= + ⋅ +Φ α β ss + fxy )  (c.1)

onde Pr(exp / ) ( (cos )ortar X In to fxj jm,y,j m,y= + ⋅ +Φ α β ss + fxy ) é uma variável dummy com valor 1 sempre que um 
município m exporta na categoria j (agricultura, mineração, indústria 
e outros) no ano y. Pr(exp / ) ( (cos )ortar X In to fxj jm,y,j m,y= + ⋅ +Φ α β ss + fxy )  são os efeitos fixos de estado e Pr(exp / ) ( (cos )ortar X In to fxj jm,y,j m,y= + ⋅ +Φ α β ss + fxy ), efeitos fi-
xos de ano. ln(custo) é o logaritmo da média ponderada dos custos de 
transporte por tonelada (custos ad valorem exigiriam informação sobre 
os bens exportados, o que não está disponível para não exportadores) de 

Tabela B.3   O impacto dos custos internos de transporte no valor 
das exportações. Especificação IV, 2007–2010

Amostra completa

1º estágio: Agricultura Indústria Mineração Outros

ln(distância grande 
círculo)

0,008***
(0,000)

0,003***
(0,000)

0,012***
(0,001)

0,002**
(0,002)

R quadrado 0,4 0,05 0,4 0,7

2º estágio: Agricultura Indústria Mineração Outros

ln(custos ad valorem) –17,402***
(1,532)

–93,626***
(1,412)

–25,017***
(2,286)

–206,215**
(77,214)

Observações 42.916 460.132 10.302 354

R quadrado 0,3 0,1 0,3 0,5

Amostra histórica

1º estágio: Agricultura Indústria Mineração Outros

ln(distância grande 
círculo)

0,008***
(0,001)

0,004***
(0,000)

0,017***
(0,002)

0,005**
(0,002)

2º estágio: Agricultura Indústria Mineração Outros

ln(custos ad valorem) –68,275***
(3,790)

–130,247***
(2,279)

–38,558***
(3,461)

–136,360**
(61,223)

Observações 10.507 87.905 2.740 97

R quadrado 0,2 0,1 0,3 0,5

Nota: Erros padrão robustos entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
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m para todas as alfândegas usadas (ou todas as alfândegas na amostra, 
no caso de não exportadores), ou a média simples, a mínima, a modal 
e a mediana desses custos, bem como os custos até a alfândega prin-
cipal (definida pelo valor de exportação). Idealmente, gostaríamos de 
usar um modelo com efeitos fixos por município para melhor controlar 
características não observadas, mas as tentativas neste sentido não 
puderam ser estimadas devido ao tamanho da amostra. Os resultados 
da regressão com efeitos fixos de estado, apresentados na Tabela C.1, 
sugerem um impacto muito pequeno. Por exemplo, em média, uma 
redução de 10% nos custos de transporte aumentaria a probabilidade 
de exportar em 0,2 pontos percentuais em mineração, 0,1 na indústria 
e 0,09 na agricultura.

Tabela C.1   O impacto dos custos de transporte na probabilidade 
de exportar. Probit, 2007–2010

ln(custo) Agricultura Indústria Mineração Outros

Média ponderada –0,380***
(0,034)

–0,309***
(0,030)

–0,311***
(0,030)

–0,224***
(0,037)

Pseudo-R quadrado 0,1 0,1 0,08 0,1

Média simples –1,531***
(0,186)

–3,854***
(0,206)

–2,818***
(0,308)

–4,646***
(0,823)

Pseudo-R quadrado 0,09 0,1 0,08 0,1

Custo mínimo –0,048***
(0,012)

–0,045***
(0,012)

–0,249***
(0,012)

–0,306***
(0,031)

Pseudo-R quadrado 0,08 0,1 0,1 0,4

Custo modal –0,185***
(0,015)

–0,177***
(0,015)

–0,262***
(0,018)

–0,204***
(0,033)

Pseudo-R quadrado 0,09 0,1 0,10 0,2

Custo mediano –0,923***
(0,035)

n.a –0,578***
(0,023)

–0,244***
(0,029)

Pseudo-R quadrado 0,3 0,2 0,1

Custo principal –0,213***
(0,015)

–0,185***
(0,015)

–0,290***
(0,018)

–0,227***
(0,027)

Pseudo-R quadrado 0,10 0,1 0,1 0,2

Observações 21.444 21.444 21.444 19.088

Nota: Erros padrão robustos entre parênteses. Modelo não converge quando o custo mediano é usado na estimativa 
do setor industrial. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Apêndice D – Estimativa do impacto dos custos internos de transporte 
no número de bens exportados

nossa estratégia empírica baseia-se na seguinte especificação Poisson:

 E nro prods X e j j m y sIn to fx( _ / ) (cos ),

m,y,j = + ⋅ +α β ++fxy  (d.1)

onde nro_prods é uma variável de contagem do número de produtos no 
nível de 6 dígitos do SH na categoria j (agricultura, mineração, indústria 
e outros) exportados pelo município m no ano y. ln(custo) é o logaritmo 
da média ponderada dos custos de transporte por tonelada de m para 

Tabela D.1   A estimativa do impacto dos custos de transporte no 
número de bens exportados. Poisson, 2007–2010

ln(custo) Agricultura Indústria Mineração Outros

Média ponderada –0,422***
(0,0366)

–0,420***
(0,0362)

–0,485***
(0,0483)

–0,510***
(0,145)

Pseudo-R quadrado 0,104 0,176 0,110 0,191

Média simples –7,747***
(0,731)

–16,55***
(1,020)

–12,17***
(1,396)

–17,43***
(4,206)

Pseudo-R quadrado 0,107 0,228 0,122 0,215

Custo mínimo –0,557***
(0,0311)

–0,625***
(0,0223)

–0,702***
(0,0320)

–0,923***
(0,0902)

Pseudo-R quadrado 0,314 0,464 0,426 0,571

Custo modal –0,413***
(0,0308)

–0,472***
(0,0310)

–0,528***
(0,0339)

–0,554***
(0,0963)

Pseudo-R quadrado 0,125 0,213 0,153 0,226

Custo mediano –0,556***
(0,0256)

–0,553***
(0,0274)

–0,576***
(0,0303)

–0,476***
(0,0642)

Pseudo-R quadrado 0,144 0,216 0,139 0,185

Custo principal –0,424***
(0,0217)

–0,485***
(0,0227)

–0,527***
(0,0264)

–0,531***
(0,0789)

Pseudo-R quadrado 0,145 0,235 0,173 0,232

Observações 21.448 21.448 21.448 21.448

Nota: Erros padrão robustos entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
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todas as alfândegas usadas (ou todas as alfândegas na amostra no 
caso de não exportadores), ou da média simples, ou do custo mínimo, 
modal, e a mediano, bem como dos custos até a alfândega principal 
(definida pelo valor de exportação). fxs são os efeitos fixos de estado 
e fxy, efeitos fixos de ano. Como no caso do Probit, um modelo com 
efeitos fixos de município não pôde ser estimado devido ao tamanho 
da amostra. Os resultados da regressão com efeitos fixos por estado 
são apresentados na Tabela D.1, que é a fonte dos dados apresentados 
na Figura 10.

Apêndice E – Simulações de políticas públicas

As figuras 12 e 13 são computadas usando-se a base de dados georre-
ferenciados de custos de exportação-transporte descrita no Apêndice 
A e os resultados da estimação das equações b.1 e d.1, respectivamente 
(com a especificação de alfândega de custo mínimo). As figuras mostram 
o impacto da redução dos custos de transporte, produzida pelos investi-
mentos descritos no texto, sobre o valor e o número de bens exportados 
predito, respectivamente.

A fim de incluir as ferrovias projetadas do PnLT em nossa rede 
multimodal, tivemos de fazer duas fortes suposições sobre a localização 
das estações de trem e sua ligação com a rede de estradas:

Primeiro, como não havia informações sobre a localização das esta-
ções de trem projetadas, elas foram designadas à rede, ou em intervalos 
de 50 km ou usando-se a localização das estações existentes, sempre que 
uma seção das ferrovias projetadas correspondesse de perto a uma seção 
existente. Das 513 estações designadas, 238 tiveram sua localização defi-
nida pela rede original, e 275 foram colocadas segundo a regra dos 50 km.

Segundo, as estações designadas foram conectadas ao ponto mais 
próximo da malha rodoviária mediante a atribuição de uma estrada. 
Os custos atribuídos a essas vias correspondiam aos das estradas a que 
estavam ligadas.
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Apêndice F – A estimativa do impacto dos custos internos de transporte 
nas exportações de soja e nos preços ao produtor

Para estimar o impacto dos custos internos de transporte nas exporta-
ções de soja, começamos com uma subamostra da base de dados geor-
referenciados de custos de transporte e exportações descrita no item 
A do Apêndice Técnico, abrangendo os produtos a 8 dígitos da nCM 
que constam da Tabela F.1. A seguir, combinamos essa subamostra com 
a base de dados de fretes Sifrec do ESALQ-LOg (http://sifreca.esalq.
usp.br/sifreca/en/index.php), para associar um custo de frete rodoviário 
a cada uma das rotas das exportações de soja baseadas em rodovias (pa-
res município-alfândega) e para validar a atual relevância dessas rotas. 
Os pares de município-alfândega que não encontraram correspondência 
na base de dados Sifreca foram retirados da amostra, exceto nos casos 
em que o estado de produção correspondia ao estado que constava da 
base de dados da SRF e aparecia no CEMPRE e no PAM como sendo 
o produtor do bem em questão (ver o Apêndice A).

Tabela F.1   Produtos de soja incluídos na amostra e sua participação 
no total das exportações de soja, 2007–2010 

Código 
NCM Descrição

Participação das 
exportações de 

soja (%)

12010090 soja, outro 63,494

23040090 outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja 26,048

15071000 óleo de soja em bruto 8,329

15079019 óleo de soja, refinado, outro 1,727

15079011 óleo de soja refinado: em recipientes com capacidade 
inferior ou igual a 5 litros 

0,223

35040020 proteínas de soja em pó 0,132

12010010 soja em grãos para semeadura 0,028

23040010 farinhas  e “pellets” da extração do óleo de soja 0,012

12081000 farinha e farelo de soja 0,004

21031010 molho de soja em recipientes com capacidade inferior a 1 kg 0,002

21031090 molho de soja, outro 0,001

Fonte: Elaboração própria com dados da SRF.
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Para estimar o impacto dos custos de operação e dos fretes nas 
exportações, usamos uma variação da equação b.1, enunciada abaixo

 In to adv) ( cosm,c,p,y = + ⋅ +α β 1 aalorem

fx fx fxm c



m,c,p,y

m,p y m,c,p,y

)

,+ + + +ε

In(exportações custo  (f.1)

onde exportaçõesm,c,p,y  são as exportações do município m até a alfândega 
c do produto da soja p (8 dígitos do SH) no ano y; ad_val_cost é o custo 
de transporte ad valorem para enviar o produto da soja p do município 
m até a alfândega c no ano y, computado a partir de custos operacionais 
ou de frete; α é uma constante; 

In ortaciones In to adv(exp ) ( cosm,c,p,y = + ⋅ +α β 1 aalorem

fx fx fxm c



m,c,p,y

m,p y m,c,p,y

)

,+ + + +ε e 

In ortaciones In to adv(exp ) ( cosm,c,p,y = + ⋅ +α β 1 aalorem

fx fx fxm c



m,c,p,y

m,p y m,c,p,y

)

,+ + + +ε são, respectivamente, efei-
tos fixos por município-produto e município-alfândega, 

In ortaciones In to adv(exp ) ( cosm,c,p,y = + ⋅ +α β 1 aalorem

fx fx fxm c



m,c,p,y

m,p y m,c,p,y

)

,+ + + +ε é um efeito 
fixo de ano e 

In ortaciones In to adv(exp ) ( cosm,c,p,y = + ⋅ +α β 1 aalorem

fx fx fxm c



m,c,p,y

m,p y m,c,p,y

)

,+ + + +ε  é o termo de erro. Os resultados são apresentados 
na Tabela F.2. Eles são robustos quanto a várias especificações de custos 
de transporte, incluindo distância, mas não estatisticamente significantes 
com os efeitos fixos de município-alfândega-produto usados na equação 
b.1, provavelmente devido ao tamanho muito menor da amostra.

Para estimar o impacto dos custos operacionais e de fretes nos 
preços ao produtor, começamos com uma versão mensal de 2007–
2010 da base de dados de soja explicada acima restrita a grão de soja 
(nCM 12010010 e 12010090), já que a informação sobre preços só esta-
va disponível para esses produtos. Essa informação vem da pesquisa do 
ESALQ-CEPEA sobre preços diários municipais no mercado de balcão 
para sacos de 60 kg de soja em grão (http://cepea.esalq.usp.br/english/
soybean/), que interpretamos como preços do produtor (“no portão da 
fazenda”).

Tabela F.2   O impacto dos custos internos de transporte no valor 
das exportações: MQO, 2007–2010

 Custos operacionais Custos de frete

ln(1+custos ad 
valorem)

–20,037***
(4,043)

–16,200***
(3,581)

Observações 1.080 998

R quadrado 0,653 0,621

Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Efeitos fixos: Mun-alf-NCM, ano. Erros padrão robustos entre parênteses. 
Erros agrupados por mun-alfândega-NCM.
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A estimativa baseou-se na seguinte equação:

 In precio In to fx( ) (cos )m,t,y m,c,t,y s,t= + ⋅ +α β 

,,y m,c,t,y+ +fxc t y, , ε  (f.2)

onde In precio In to fx( ) (cos )m,t,y m,c,t,y s,t= + ⋅ +α β 

,,y m,c,t,y+ +fxc t y, , ε é o preço mensal médio da soja; In precio In to fx( ) (cos )m,t,y m,c,t,y s,t= + ⋅ +α β 

,,y m,c,t,y+ +fxc t y, , ε são os custos 
de transporte por tonelada de soja do município m até a alfândega c no 
mês t e ano y; In precio In to fx( ) (cos )m,t,y m,c,t,y s,t= + ⋅ +α β 

,,y m,c,t,y+ +fxc t y, , ε e In precio In to fx( ) (cos )m,t,y m,c,t,y s,t= + ⋅ +α β 

,,y m,c,t,y+ +fxc t y, , ε são, respectivamente, efeitos fixos de esta-
do-mês-ano e alfândega-mês-ano; α é uma constante e In precio In to fx( ) (cos )m,t,y m,c,t,y s,t= + ⋅ +α β 

,,y m,c,t,y+ +fxc t y, , ε , o termo 
de erro. Os resultados são apresentados na Tabela F.3. Eles são robustos 
quanto a várias especificações de custos de transporte, incluindo distância, 
mas não estatisticamente significantes com efeitos fixos por municípios 
mais rigorosos. O tamanho limitado da amostra provavelmente explica 
esse resultado.

Tabela F.3   O impacto dos custos internos de transporte nos  
preços do produtor intermediário: MQO, 2007–2010

 Custos operacionais Custos de frete

ln(custos) –0.103***
(0.019)

–0.121***
(0.027)

R quadrado 0.896 0.884

Observações 543 518

Nota: Erros padrão robustos entre parênteses. Efeitos fixos: Alfândega-mês-ano; estado-mês-ano. Erros agrupados 
por mun-alfândega-mês-ano. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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3
Chile: As exportações e os 
desafios dos custos internos 
de transporte

Q
uando os economistas pensam a respeito dos custos do comér-
cio, a palavra “tarifa” é a primeira que lhes vem à mente. Mas 
a grande redução das tarifas ocorrida ao longo das duas últimas 

décadas aumentou a importância relativa de outros custos do comércio, 
como o transporte. Embora o impacto dos custos de transporte tenha 
sido documentado na literatura (Hummels, 2001; Clark, Dollar e Micco, 
2004; Mesquita, Volpe e Blyde, 2008), a ênfase tem incidido em grande 
parte em seu componente internacional. Haveria a tentação, portanto, 
de assumir que o transporte de um bem dentro de um país representa 
apenas um inconveniente menor em comparação a todos os outros custos 
e tarefas implicados nas transações de comércio internacional. Isso não 
é verdade, e o caso da empresa chilena Cervecería Austral demonstra por 
quê. A partir de sua localização, na cidade de Punta Arenas, no extremo 
sul da América do Sul, a empresa precisa primeiro enviar seu produto por 
terra até o Porto de San Antonio, mais de 3 mil quilômetros ao norte. 
Relativamente a alguns de seus mercados de destino, esta distância pode 
representar até 30% do total da distância da carga despachada. Para 
a Cervecería Austral, claramente, despachar a cerveja dentro do país 
representa muito mais do que um pequeno inconveniente.

Há inúmeros exemplos de custos internos de transporte que repre-
sentam uma parcela significativa do custo total de transporte, não apenas 
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no Chile, mas também em outros países. Por esse motivo, tem sentido 
analisar em que medida os custos internos de transporte constituem uma 
barreira importante ao comércio em geral, especialmente para as regiões 
remotas de um país. Este capítulo aborda o Chile.

Uma rápida observação do desempenho das exportações das várias 
regiões do Chile mostra contrastes extremos em termos de atividade 
exportadora.1 Por exemplo, três regiões — Antofagasta, Biobío e a área 
Metropolitana — são responsáveis por 60% do total das exportações 
chilenas. no outro extremo, regiões como Magallanes — onde se situa 
a Cervecería Austral — respondem por apenas 0,8% do total (Figura 1). 
A seguir, apresenta-se uma análise descritiva e estatística do papel do 
custo do transporte interno como fator na assimetria da participação das 
regiões do Chile no comércio internacional.

A relação entre comércio internacional e desenvolvimento regional 
é complexa, produto da interação de forças centrípetas e centrífugas. 
O resultado desta interação varia de um país para outro devido a diferenças 

1  O território do Chile se divide em 15 regiões, 54 províncias e 346 comunas.

0

10

20

30

40

1992 2010

Fonte: Com base em dados de comércio do Ministério de Desenvolvimento Social (MIDEPLAN) e do Servicio Nacional 
de Aduanas.

An
to

fa
ga

st
a 

(II
)

M
et

ro
po

lita
n 

Re
gi

on
 (R

M
)

Bi
ob

ío
 (V

III
)

Va
lp

ar
aí

so
 (V

)

O
'H

ig
gi

ns
 (V

I)

At
ac

am
a 

(II
I)

Lo
s 

La
go

s 
(X

)

Ta
ra

pa
cá

 (I
)

M
au

le
 (V

II)

Co
qu

im
bo

 (I
V)

M
ag

al
la

ne
s 

(X
II)

Ay
sé

n 
(X

I)

Ar
au

ca
ní

a 
(IX

)

FIGURA 1    Participação nas exportações por região (porcentagem)



Chile: As exportações e os desafios dos custos internos de transporte  >> 77

de recursos naturais, geografia ou grau de abertura. Um resultado possível 
é que a transição da autarquia para o livre comércio possa encorajar as 
empresas a vender para o mercado mundial e receber desse mercado 
alguns de seus insumos, levando a um processo de descentralização da 
atividade econômica para longe das grandes metrópoles. Porém, nem todas 
as análises teóricas e empíricas preveem os mesmos resultados. O Chile 
tem tido uma economia muito aberta há bastante tempo. Em 1979, por 
exemplo, a taxa média de proteção efetiva estava abaixo de 15%, e a 
dispersão tarifária dos diversos setores tinha sido virtualmente elimi-
nada. O protecionismo comercial aumentou temporariamente durante 
a recessão de 1982–1984, mas o compromisso com a abertura comercial 
foi rapidamente retomado e persiste até hoje.2 Embora não seja fácil 
analisar o impacto dessa abertura comercial sobre a distribuição espacial 
da atividade econômica, uma observação casual sugere que a dispersão 
da atividade econômica para longe dos grandes centros tem sido lenta, 
como se verá a seguir.

As maiores cidades do Chile são a metrópole de Santiago, na re-
gião Metropolitana (RM), a grande Valparaíso, na região de Valparaíso, 
e a grande Concepción, na região de Biobío. Juntas, essas três cidades 
respondem por cerca de 40% da população do país e representam sua 
principal força econômica, com exceção do setor de mineração. Em 1992, 
essas regiões produziam 40% das exportações do país, mas em 2010 essa 
participação tinha caído para cerca de 26%. Embora parte desta queda 
possa estar associada ao processo de dispersão econômica desencadeado 
pela abertura da economia no final dos anos 1970, a redução da partici-
pação das três regiões nas exportações está mais relacionada ao surto da 
mineração que ocorreu na década de 2000 e teve o efeito de aumentar 
a participação de regiões mineiras como Antofagasta, Atacama, Tarapacá 
e Coquimbo nas exportações (ver Figura 1). De fato, a participação de 
RM, Valparaíso, e Biobío — isto é, até o boom da mineração em 2002 
— caiu apenas 2 pontos percentuais em comparação com o começo dos 
anos 1990. Esta evidência bruta sugere, assim, que o processo de libera-

2  Ver Tybout, de Melo e Corbo (1991), e Pavcnick (2002) para mais detalhes sobre o pe-
ríodo de liberalização.
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lização comercial não produziu a desconcentração rápida e significativa 
da atividade econômica para longe das grandes cidades.

Um fator que pode explicar a persistência da concentração da 
produção próximo das grandes metrópoles são os custos internos de 
transporte. O Chile se estende por mais de 4 mil quilômetros de norte 
a sul, com as grandes cidades localizadas principalmente no meio. É lógico 
esperar que a posição geográfica de uma região em relação ao resto do 
país influencie seu desenvolvimento econômico e, potencialmente, sua 
capacidade de exportação. Por exemplo, pode ser extremamente caro 
transportar insumos intermediários para regiões distantes. É também 
possível que os fatores de produção tendam a não se concentrar em uma 
região se ela estiver muito isolada do resto do país. Assim, se não houver 
uma vantagem comparativa — como o cobre —, o fato de uma região 
ser remota pode constituir um obstáculo importante a sua habilidade de 
exportar para outros mercados. A Figura 2, por exemplo, mostra que 
a maior parcela das exportações chilenas, sem contar o cobre, tem origem 
nas grandes áreas metropolitanas do centro do país. As regiões distantes 
do centro tendem a exportar muito menos.

Deve-se ressaltar que o Chile tem alfândegas por todo o seu território, 
em muitos portos, aeroportos e cruzamentos de fronteira. Em princípio, 
portanto, firmas de todo o país poderiam despachar suas exportações 
por meio da plataforma de saída mais próxima para minimizar os custos 
internos de transporte. Muito embora várias empresas estejam habilitadas 
a fazer isso, é mais frequente que as exportações percorram longas dis-
tâncias dentro do país antes de ser enviadas para os mercados externos. 
A Tabela 1 apresenta informações sobre exportações por região em termos 
de origem e saída, e para cada região de origem mostra as principais, pelas 
quais as exportações saem do país: a própria região de origem, a região 
vizinha ou outra. Pode-se ver que grande parte das exportações sai não 
apenas pela região de origem ou vizinha, mas também por outras. Este 
é o caso, principalmente, das regiões situadas no sul do país.

Quando se identificam os principais pontos de saída do país, con-
clui-se que cerca de 45% das exportações são enviadas pelas regiões de 
Valparaíso e Biobío, o que não é de surpreender, porque suas instalações 
portuárias têm capacidade maior em comparação a outras regiões do país. 
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Mesmo assim, alcançar esses portos requer que as exportações percor-
ram longas distâncias internamente, antes que possam ser enviadas aos 
mercados externos. Pode-se encontrar evidência disso na Figura 3, que 
mostra a distância média das exportações de cada região até a alfândega.3  

Arica – Parinacota (XV)

Tarapacá (I)

Antofagasta (II)

Atacama (III)

Região Metropolitana (RM)

O’Higgins (VI)

Biobío (VIII)

Araucanía (IX)

Los Lagos (X)

Aysén (XI)

Magallanes (XII)

Coquimbo (IV)

Valparaíso (V)

Maule (VII)

Los Ríos (XIV)

Fonte: Com base em mapa GIS das divisões administrativas do DIVA-GIS e dados de comércio do  Servicio Nacional de 
Aduanas.
Nota: Exclui o cobre.

FIGURA 2    Exportações regionais, 2010
(Participação percentual no total das exportações, exceto o 
cobre) 

3  Para cada fluxo de exportação no nível de 6 dígitos do Sistema Harmonizado (SH) de 
cada região, em primeiro lugar, obtemos a distância da rota de menor custo entre a comuna 
de origem e a alfândega de saída (ver detalhes no Apêndice Técnico A). Depois, tomamos 
a distância média ponderada de todas as exportações da região em que a participação de 
cada uma nas exportações é usada como peso.
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no norte e no sul do país, essas distâncias médias tendem a ser muito 
maiores do que as das cargas que provêm do centro do país. Por esta 
razão, os exportadores em diferentes regiões enfrentam uma dispa-
ridade marcante em termos de acessibilidade a portos, aeroportos 
e fronteiras. Isso nos remete à afirmação anterior sobre até que ponto 
o custo de transporte dentro do país afeta a capacidade das regiões 
de comercializar. nas subseções seguintes, o tema é analisado com 
mais profundidade.

A primeira tarefa é obter medições confiáveis de custos de trans-
porte dentro do país. Como em outros capítulos deste estudo, os custos 
internos de transporte são estimados mediante a combinação de dados 
espaciais georreferenciados da rede de estradas do Chile e de custos 
de operação de caminhões, a fim de se obter uma medida realista dos 
custos internos de transporte. no caso do Chile, os dados cobrem o pe-
ríodo de 2006–2008. Os detalhes dos dados e cálculos sobre o Chile são 

Tabela 1   Porcentagem das exportações despachadas pelas  
regiões do Chile

 Região própria Região vizinha Outra região 

Arica-Parinacota (XV) 75 2 23

Tarapacá (I) 93 3 4

Antofagasta (II) 87 3 10

Atacama (III) 52 16 32

Coquimbo (IV) 73 24 3

Valparaíso (V) 95 4 1

Região Metropolitana (RM) 6 89 5

O’Higgins (VI) 0 98 2

Maule (VII) 0 14 86

Biobío (VIII) 91 0 9

Araucanía (IX) 0 90 10

Los Ríos (XIV) 8 33 59

Los Lagos (X) 7 1 92

Aysén (XI) 22 1 77

Magallanes (XII) 74 0 26

Fonte: Cálculos do autor com dados do Servicio Nacional de Aduanas.
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apresentados no Apêndice Técnico A.4 A média do custo ad valorem 
do transporte interno das exportações costuma ser de 3,6%, mas esse 
custo varia amplamente de uma comuna para outra, dadas as diferenças 
nas distâncias de envio das mercadorias que os exportadores têm que 
encarar, além das características das próprias mercadorias. Por exemplo, 
a Figura 4 mostra que o custo médio do transporte por tonelada para 

Distância até a alfândega (km) 

FIGURA 3    Distância média até a alfândega 

Fonte: Cálculos do autor. 
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4  Esses custos de transporte ad valorem incluem apenas os custos enfrentados pelo setor 
de transporte e não refletem outros encargos, ganhos ou margens de lucro incorridos nas 
atividades de envio de mercadorias, ou diferenças na estrutura do mercado das várias 
regiões do país. Essa deficiência limita o uso desses custos quando se trata de analisar as 
questões relativas ao nível absoluto dos fretes internos ad valorem que existem no país.
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os exportadores no centro do país é muito mais baixo do que para os 
exportadores em outras regiões. Em termos percentuais, o sul enfrenta 
os custos mais altos de transporte, normalmente acima do 60º percentil, 
enquanto os exportadores no centro do país se deparam com os custos 
mais baixos. O tipo de mercadoria e, particularmente, o seu peso, são 
outros fatores que determinam o custo do transporte; exportadores de 
produtos pesados enfrentam os custos internos de transporte mais altos. 
É portanto útil examinar as diferenças nos padrões de especialização das 
regiões para distinguir onde são produzidos os diferentes tipos de bens.

O padrão de produção do Chile está bem definido geograficamente. 
Os setores dominantes são: mineração no norte, vinicultura e celulose 

Custo médio por unidade 
(percentil)

FIGURA 4    Custo médio do transporte 

Fonte: Cálculos do autor. 
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no centro, pesca no sul e uma base industrial bem diversificada ao redor 
da Região Metropolitana. Este padrão de produção se traduz como 
diferenças regionais em razão peso-valor. A Figura 5 mostra a razão 
peso-valor média das exportações de cada região expressa em percentis. 
Regiões com altos percentis produzem bens pesados; regiões com baixos 
percentis especializam-se em bens leves.5 Entre estas incluem-se regiões 
especializadas em pesca e processamento de produtos da pesca, como 
Los Ríos, Los Lagos e Aysén. Os produtos da pesca tendem a ter peso 

FIGURA 5    Diferenças regionais na razão peso-valor das exportações

Fonte: Cálculos do autor.
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5  Razões médias peso-valor por produto são construídas no nível de desagregação de 6 dí-
gitos do SH, usando dados de comércio para todos os países do mundo de 1996 a 2010.
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relativamente baixo, e como tal os percentis médios dessas regiões são 
os mais baixos do país. O percentil para a região metropolitana também 
é baixo, reflexo de um conjunto diversificado de indústrias que exportam 
apenas quantidades limitadas de mercadorias pesadas. As outras re- 
giões do Chile apresentam exportações com razões de peso-valor muito 
maiores, devido a sua dependência de indústrias baseadas em recursos 
mais pesados. Por exemplo, as regiões setentrionais de Antofagasta 
e Atacama têm um grande setor de mineração; regiões centrais como 
Maule dependem fortemente de exportações de vinho, outro produto 
pesado; e Magallanes, no sul, gera, entre outros, produtos refinados 
do petróleo. no alto da escala estão as regiões de Biobío e Araucanía, 
altamente especializadas na produção de polpa e celulose, que se inse-
rem entre os produtos mais pesados em relação ao valor; essas regiões 
apresentam quocientes peso-valor acima do 80º percentil. O que se 
pode deduzir dessa figura é que, com exceção de umas poucas regiões, 
entre elas Santiago, o peso dos bens será um componente importante 
do custo do transporte para os exportadores, devido à dependência do 
país de produtos baseados em recursos naturais.

Comércio internacional e custos internos de transporte

na primeira avaliação que fizemos da relação entre custos de transporte 
e fluxos de comércio, analisamos a distribuição das distâncias percorri-
das pelas exportações desde o seu ponto de origem até a alfândega de 
destino.6 Se a maior parte das exportações é enviada a curtas distâncias, 
isso significa que o custo do transporte interno pode ser um obstáculo 
importante ao comércio. Pode-se ver a distribuição das distâncias na 
Figura 6. Existe um padrão claro de concentração das exportações nos 
primeiros 200 km de distância da alfândega. Depois disso, as participações 
caem acentuadamente. Distâncias longas em relação a portos, aeroportos 
e fronteiras parecem estar negativamente associadas ao desempenho das 
exportações do local.

6  Construída a partir da distância real da comuna de origem até o porto, aeroporto ou 
fronteira efetivamente usados.
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A Figura 7 ilustra ainda mais a associação negativa entre exporta-
ções totais no nível da comuna e distância média dessas exportações até 
a alfândega. Demonstra também certa dispersão nos dados. Algumas 
comunas, por exemplo, têm exportações que se situam abaixo da linha 
de tendência, enquanto outras têm exportações acima da tendência. 
A principal razão para isso é que o desempenho das exportações não 
é determinado apenas pelo custo de transporte dos bens ou pela distân-
cia até a alfândega. O desempenho das exportações de uma localidade 
também é influenciado por outros fatores, como o conjunto de recursos 
naturais disponível, o tipo de bens produzidos ou os portos empregados 
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mais frequentemente. Portanto, embora a Figura 7 ilustre a existência de 
uma relação entre distância e desempenho exportador, esta análise está 
longe de ser rigorosa em sua capacidade de demonstrar o impacto dos 
custos internos de transporte nas exportações regionais. Para este propó-
sito, recorre-se a um modelo econométrico que relaciona as exportações 
das comunas no nível do produto7 com o custo de transporte ad valorem 
correspondente, ao mesmo tempo que procura isolar as influências de 
características permanentes de município-produto-alfândega e de eventos 
anuais aleatórios (ver Apêndice Técnico A para detalhes da construção 
da base de dados). na estimação dessa equação, faz-se distinção entre 
produtos primários e industrializados. Isso proporciona maior flexibilidade 
na especificação, permitindo, por exemplo, que o impacto dos custos de 
transporte sobre as exportações varie conforme o setor devido às diferenças 
em sua transportabilidade.8 As conclusões das estimativas aparecem em 
detalhe no Apêndice Técnico B. Os resultados econométricos indicam sem 
a menor dúvida que as exportações estão correlacionadas negativamente 
com o nível de custo do transporte interno. Todos os coeficientes são esta-
tisticamente significantes e apresentam os sinais esperados. Por exemplo, 
os resultados indicam que uma redução de 1% nos custos de transporte 
ad valorem levará a um aumento de 4,3% nas exportações industriais.

Uma limitação potencial deste modelo econométrico é a possível 
causalidade reversa entre custos de transporte ad valorem e comércio 
exterior. Do ponto de vista econométrico, essa deficiência pode ser tratada 
pelo uso, entre outras coisas, de técnicas de variáveis instrumentais ou 
explorando fontes de variação exógena. Esta última estratégia é empregada 
num segundo modelo em que se explora variação aleatória e exógena nos 
custos internos de transporte, como o terremoto que ocorreu no Chile 
em fevereiro de 2010.9 Os resultados mostram que os danos nas rodovias 

7  no nível de 6 dígitos do SH.
8  Estimamos também a mesma regressão usando controles adicionais para variáveis como 
município, produto e características de alfândega que variam com o tempo. Os resultados, 
disponíveis a pedido, são muito semelhantes.
9  A análise estima as diferenças mediante comparação do grupo de empresas afetado 
pelo terremoto, antes e depois do abalo, com o grupo de empresas que não foi afetado. 
O terremoto é usado como um experimento natural para que se identifiquem os efeitos 
dos custos internos de transporte sobre as exportações.
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e o consequente aumento dos custos de transporte tiveram um impacto 
negativo sobre os fluxos de comércio do país (ver Quadro 1). Embora essa 
abordagem econométrica seja diferente do modelo econométrico descrito 
acima, os resultados indicam que a relação entre exportações e custo de 
transporte interno é real e não produto de causalidade reversa.

A fim de levar a discussão mais para perto do debate sobre políti-
cas, usamos os resultados da estimativa para simular os impactos sobre 
o comércio exterior associados às mudanças nos custos de transporte, 
com especial atenção para as regiões com desempenho de exportações 
abaixo da média, ou seja, as regiões mais remotas. Como foi explicado 
antes, a capital, Santiago, bem como as principais instalações portuárias 
e aeroportuárias, estão localizadas na parte central do país, enquanto 
as regiões remotas situam-se longe do centro. Seria de esperar que os 
exportadores em regiões remotas usassem as instalações portuárias 
e aeroportuárias mais próximas, em vez de incorrer em altos custos de 
transporte para o centro do país, de onde os bens seriam enviados a seu 
destino final. Embora alguns exportadores usem as instalações próximas, 
a maioria tende a despachar os seus bens para portos de saída no centro 
do país. A evidência é apresentada na Tabela 1, que mostra que parcelas 
significativas das exportações das regiões setentrionais e meridionais são 
despachadas para fora do país não a partir de suas próprias regiões (ou 
regiões vizinhas), mas de outras.

Devido ao uso intensivo das instalações logísticas no centro do país, 
as empresas têm ali custos internos de transporte mais baixos do que as 
empresas em regiões remotas. Para avaliar os efeitos no comércio exte-
rior do ônus adicional que as regiões situadas longe do centro enfrentam, 
simulamos um exercício contrafactual, no qual partimos do princípio 
de que os exportadores em regiões remotas não enfrentam percursos 
mais longos do que suas contrapartes no centro do país. Observe-se que 
a Figura 6 mostra uma grande concentração das exportações em torno 
de 159 km de distância da alfândega. Isso corresponde à distância típica que 
um exportador no centro do país, por exemplo em Santiago, enfrentará 
para transportar bens até um porto principal, como Valparaíso, também 
no centro do país. nosso exercício contrafactual consiste em partir do 
princípio de que a distância máxima percorrida por qualquer carga dentro 
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do país (do ponto de origem ao porto) são 150 km. A suposição implícita 
aqui é que o país tem instalações portuárias, aeroportuárias e logísticas 
adequadas por todo o território, proporcionando ao exportador, indepen-
dentemente de sua localização, acesso a um porto de saída semelhante a 
seu equivalente no centro do país.

Como mostra a Figura 8, os custos de transporte reduzem-se 
menos no centro do país, especialmente nas regiões RM, V e VIII. (As 
barras à esquerda da figura mostram a mudança nos custos médios por 
região.) Os exportadores nessas regiões despacham a maior parte de suas 
exportações pelos portos que estão mais próximos de seus locais, porque 
as principais instalações logísticas do país localizam-se nessas regiões. 
Portanto, a simulação não representa grandes economias para essas 
exportações em termos de custos de transporte relacionados a distância 
e tempo. Quando nos afastamos do centro, porém, a queda nos custos de 

Mudança nas exportaçõesMudança nos custos de transporte

Fonte: Cálculos do autor.

FIGURA 8    Mudança percentual nos custos de transporte e exportações 
regionais quando a distância do percurso não excede 
150 km
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transporte se torna muito maior, diminuindo em mais de 50% em algumas 
regiões. Claramente, as exportações das firmas nessas regiões percorrem 
longas distâncias dentro do país para alcançar um porto; a simulação indica 
grandes economias em termos de custos de transporte.

Vale notar que nem todas as regiões remotas situadas longe do cen-
tro apresentam grandes reduções nos custos de transporte. Um exemplo 
é a região I. Os resultados para essa região se explicam pela presença do 
Porto de Iquique e a alta concentração das exportações da região que são 
embarcadas nesse porto. O Porto de Iquique especializa-se na exportação 
de minérios,10 e mais de 80% das exportações da região são produtos re-
lacionados à mineração. Por essa razão, embora a região se situe longe do 
centro, seus exportadores altamente especializados não têm de percorrer 
longas distâncias para alcançar instalações logísticas, embarcando a maior 
parte de suas exportações nesse porto especializado. Mas, embora o Porto 
de Iquique represente para essa região o que os serviços de logística no 
centro do país representam para as regiões ao seu redor, não é este o caso 
de outras, remotas. A região II, por exemplo, também se especializa em 
minérios e conta com um porto — Antofagasta — altamente especializado 
em embarque de produtos de mineração. Comparadas àquelas da região 
I, porém, as exportações da região II são mais diversificadas em termos 
do número de portos que utiliza para despachar seus bens, o que explica 
a redução maior observada nos custos de transporte.

na Figura 8, as barras à direita no gráfico mostram a mudança 
percentual nas exportações produzida pela simulação. Observa-se um 
padrão de impacto semelhante ao das mudanças nos custos de transporte, 
em que as regiões centrais geralmente apresentam os menores aumentos 
nas exportações, enquanto as regiões distantes do centro experimentam 
ganhos muito maiores. Para algumas regiões, o aumento das exportações 
pode ser bastante substantivo — até 40% em alguns casos.11 A simulação 
ilustra o efeito de convergência potencial que poderia ser desencadeado 

10  Mais de 60% das exportações que passam por esse porto são de minérios.
11  Como as simulações se concentram nos bens que são realmente exportados, o impacto 
apresentado corresponde a respostas no curto prazo a mudanças nos custos de transporte 
e não aos benefícios potenciais que poderiam resultar no longo prazo graças à melhoria da 
conectividade. neste sentido, nossas estimativas são conservadoras.



<<  Longe demais para exportar90

se os exportadores em regiões remotas pudessem ter acesso adequado 
a infraestruturas portuárias em condições comparáveis às de suas con-
trapartes no centro do país.

A simulação descrita acima ilustra os impactos positivos exercidos 
sobre o comércio exterior pela melhoria da conectividade no país. Outra 
forma de analisar os efeitos dos custos de transporte no desempenho 
das exportações é estudar as consequências das perdas no nível de co-
nectividade. O terremoto que atingiu o Chile em fevereiro de 2010 da-
nificou várias seções da rede rodoviária, proporcionando assim uma rara 
oportunidade para se realizar uma análise deste tipo, apresentada no  
Quadro 1.

O terremoto de 2010 tornou intransitáveis várias rodovias e forçou 
ao redirecionamento dos embarques, o que resultou em custos inter-
nos de transporte mais altos para os exportadores que usavam essas 
rotas. Com dados georreferenciados do Ministério de Obras Públicas 
do Chile que indicavam o local exato dos danos viários, calculamos as 
rotas alternativas a partir das comunas com exportações positivas até 
as plataformas de saída por elas usadas.12 A Figura 9 mostra a distri-
buição de distâncias entre unidades de fabricação e nódulos de saída 
antes e depois do terremoto. A distância aumentou em mais de 30%. 
Conversas informais com pessoal das empresas de transporte rodoviário 
confirmaram este fato.

A conectividade reduzida acaba exercendo um impacto no desem-
penho das exportações do país. A análise econométrica, descrita com 
mais detalhes no Quadro 1, compara exportadores afetados antes e depois 
do terremoto a exportadores não afetados. Os resultados mostram que, 
durante o ano seguinte ao evento, os produtos de exportação que tiveram 
que ser redirecionados aumentaram a uma taxa 34% mais baixa do que 
as exportações cujos embarques não foram afetados, o que se traduz 
em perdas de exportação significativas. Por exemplo, um ano depois da 
catástrofe as exportações industriais totais anuais teriam sido 6% maiores 
caso o terremoto não houvesse ocorrido. Semelhante à simulação anterior, 

12  As rotas foram identificadas mediante o uso da mesma metodologia empregada para 
estimar os custos internos de transporte (ver Apêndice Técnico A.)
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n  Quadro 1. Comércio exterior, custos internos de transporte e o 
terremoto de 2010 no Chile

O terremoto de magnitude 8,8 que atingiu o Chile no dia 27 de fevereiro de 2010 estava entre 
os oito maiores tremores já registrados. Seu epicentro localizou-se a 330 km a sudoeste da 
capital Santiago e a cerca de 105 km de Concepción, a segunda maior cidade do país. As 
interrupções de trânsito subsequentes ocorridas na rede rodoviária chilena proporcionaram 
uma oportunidade para o uso de técnicas econométricas sofisticadas no exame da relação 
entre custos de transporte e fluxos de comércio. Um resumo dessa análise, realizada por Volpe 
e Blyde (2013), é apresentado a seguir.

O terremoto causou danos em muitas seções da rede de estradas. Segundo o Ministério 
de Obras Públicas (MOP) do Chile, um total de 717 pontos na rede rodoviária pública foram 
afetados, entre eles 396 rodovias e estradas, 90 vias de acesso e 212 pontes (MOP, 2010). 
Além disso, 62 pontos na rede rodoviária concessionada ao setor privado também sofreram 
danos. No total, o MOP estimou que 1.554 km foram de alguma forma afetados pelo terremoto, 
o que representa cerca de 9% da rede rodoviária pavimentada total do país. Os danos variaram 
de deslizamentos de terra, que exigiam avisos de cuidado aos motoristas, até o colapso de 
pontes e a completa perda de conectividade. A Figura B.1 mostra a localização de 55 pontos 
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FIGURA B.1  Locais com interrupção total da estrada  

(continuação na página seguinte)
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nas redes rodoviárias primária e secundária do país em que o tráfego ficou completamente 
interrompido.

Os danos forçaram muitos veículos a fazer desvios, aumentando os custos relacionados 
a distância e tempo adicionais necessários para se chegar ao destino. Por meio de análise 
baseada em dados do sistema de informações geográficas, os autores mostram que 
a distância média até o destino para os exportadores afetados pelo terremoto aumentou em 
mais de 30%. Mas, embora muitas estradas tenham sido afetadas pelo terremoto, outras não 
o foram. De modo semelhante, muitas firmas foram forçadas a usar rotas alternativas, mas 
muitas outras, não. Volpe e Blyde (2013) baseiam-se nessa variação aleatória e exógena nos 
custos internos de transporte associados ao terremoto para identificar os efeitos desses custos 
nas exportações. Examinando 12 meses de dados, a análise compara o desempenho das 
exportações de firmas cujas rotas foram afetadas pelo terremoto antes e depois do evento ao 
desempenho, antes e depois do terremoto, das firmas cujas rotas não foram afetadas. Para 
realizar a análise, os pesquisadores usaram uma técnica de estimação econométrica que 
explora essas diferenças de desempenho, usando dados altamente desagregados no nível de 
firma, contendo informações sobre a origem geográfica exata das exportações e a localização 
da alfândega pela qual elas deixam o país.

A análise constatou que os danos na rede rodoviária realmente afetaram os fluxos de 
exportação do país. Aquelas cujas rotas tinham sido particularmente afetadas tiveram uma taxa 
de crescimento antes e depois do terremoto 33,7% mais baixa do que a de suas equivalentes 
não afetadas. Os autores também mostram que a principal causa dessa queda foi a redução 
verificada no número de embarques, particularmente grave para grandes firmas. Os resultados 
mostram que as deficiências de infraestrutura podem limitar o nível de operações em mercados 
externos, restringindo assim a capacidade da firma de beneficiar-se de economias de escala 
e ganhos potenciais do comércio em geral. Para mais detalhes, ver Volpe e Blyde (2013).

n  Quadro 1. Comércio exterior, custos internos de transporte e o 
terremoto de 2010 no Chile (continuação)
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Fonte: Volpe e Blyde (2013).
Nota: A figura é um gráfico quantil-quantil que contrapõe as distâncias em quilômetros da fábrica à alfândega de saída 
antes do terremoto (eixo dos y) àquelas percorridas depois do terremoto (eixo dos x) para exportações que são positivas 
em ambos os períodos.
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saída antes e depois do terremoto
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esta análise ressalta a importância da conectividade interna do país para 
o desempenho do comércio exterior.13

Ações na área de políticas públicas

Antes de discutir recomendações de políticas para o setor, deve-se reconhe-
cer que o Chile tem uma infraestrutura de transporte comparativamente 
robusta. Por exemplo, segundo o índice de infraestrutura de transporte 
do Fórum Econômico Mundial em 2010–2011, o Chile está classificado 
em 37º lugar entre 139 países no mundo todo nesta área, o que o coloca 
à frente dos demais da América Latina.

O programa de concessões em que o Chile embarcou há duas dé-
cadas é claramente uma das razões por trás das realizações do país. Por 
meio desse programa, o Chile expandiu e modernizou rodovias, aeroportos 
e portos, inclusive a modernização da Autoestrada 5, umas das princi-
pais rodovias troncais do país. Dados os resultados de nossa simulação, 
o programa de concessões é um empreendimento importante e merece 
apoio. Ao mesmo tempo, porém, o programa tendeu a se concentrar em 
melhorias das estradas no centro do país, perto de Santiago. O desafio, 
portanto, é ampliá-lo para outras seções do corredor norte-sul e para as 
redes rodoviárias regionais, a maioria das quais é atualmente administrada 
pelo setor público. O terremoto que afetou o país em 2010, como já foi 
mencionado, criou também novas demandas de construção (ver Qua-
dro 1) que requerem a cooperação tanto do setor público quanto do privado.

O estado da rede rodoviária não é o único determinante dos custos 
de transporte. Muitos outros fatores entram em jogo, como a estrutura 
de mercado e as regulamentações que governam o setor de transporte 
rodoviário; todos podem ser usados para ter um impacto sobre a melhoria 
da conectividade dentro do país. Embora uma avaliação abrangente das 

13  Este evento não produziu necessariamente mais dano nas regiões remotas do país em 
relação às localizadas no centro. De fato, boa parte da destruição das estradas ocorreu 
no centro do Chile. É verdade que muitos exportadores em regiões remotas usam portos 
no centro, como já foi mencionado, mas esses exportadores precisam percorrer longas 
distâncias para chegar ao centro. Por isso, uma parte significativa do percurso total não 
foi afetada por estradas danificadas. Em contraste, quase todas as rotas usadas pelos 
exportadores nas regiões atingidas pelo terremoto foram afetadas.
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estruturas de mercado e questões regulatórias no Chile esteja além do 
escopo deste capítulo, uns poucos exemplos servirão para ilustrar alguns 
dos temas envolvidos.

A estrutura de mercado do setor de transporte rodoviário do Chile 
é altamente atomizada: 70% das empresas possuem apenas um veícu-
lo.14 Estas pequenas firmas apresentam em geral níveis muito baixos de 
formalidade e padrão profissional, carecendo de práticas contábeis e de 
escrituração. Esta falta de informação pode até resultar na cobrança de 
tarifas que nem sequer cobrem seus custos de longo prazo. Apesar das 
tarifas baixas, a maioria dessas firmas não compete diretamente com suas 
contrapartes maiores e mais eficientes, já que as primeiras em geral empe-
nham-se em atividades de transporte com baixos níveis de especialização, 
como o de materiais de construção. Empresas maiores e mais especializa-
das tendem a servir outros segmentos do mercado. As firmas pequenas 
e relativamente ineficientes, porém, estão em geral associadas a algumas 
externalidades negativas do setor. Por exemplo, seus caminhões são em 
geral mais velhos, consomem mais combustível e sofrem mais acidentes do 
que os de empresas maiores. Isso leva a mais congestionamento, aumento 
do custo do tempo, mais dano para as rodovias e aumento dos custos de 
infraestrutura. Por essas razões, é importante remover as barreiras que 
impedem que essas empresas cresçam e se tornem mais eficientes.

Melhores práticas de negócios as ajudariam a adotar tecnologia 
mais desenvolvida, melhorar a eficiência e encorajar o crescimento. no 
momento, por exemplo, é difícil para muitas delas avaliar as vantagens de 
renovar a sua frota ou empreender qualquer tipo de atividade inovadora, 
porque a maioria não mantém registros de seus próprios custos e recei-
tas. O primeiro passo para ajudá-las a se dar conta das oportunidades 
à frente, caso decidam modernizar seu capital físico e suas operações 
comerciais, seria oferecer incentivos para que façam cursos de contabi-
lidade e escrituração.

no campo da regulamentação, existem vários exemplos de como a le-
gislação também pode ajudar a reduzir os custos de transporte e melhorar 

14  “Análisis Económico del Transporte de Carga nacional”, Subsecretaria de Transporte, 
Ministério de Transporte e Telecomunicações.
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a conectividade dentro do país. Um deles está relacionado aos incentivos 
necessários para ajudar pequenas empresas de transporte rodoviário 
a crescer e tornar-se mais eficientes. Em princípio, a legislação chilena não 
protege diretamente essas empresas da concorrência. Por exemplo, não 
existe regulamentação sobre tarifas de frete nem restrições à entrada de 
produtos. Assim, as forças de mercado fornecem às empresas os incentivos 
necessários para aumentar a eficiência e sobreviver à concorrência ou, 
caso contrário, sair do mercado. no entanto, alguns aspectos do quadro 
regulador podem reduzir os incentivos às empresas de transporte rodo-
viário para crescer. Um exemplo é a Lei nº 19764, com suas modificações 
subsequentes, que permite que todas as firmas recuperem parte de um 
imposto específico sobre combustível segundo um esquema que autoriza 
que empresas menores recuperem uma porcentagem maior do imposto 
do que as empresas médias e grandes. Embora isso possa não ser um de-
sestímulo suficientemente forte à expansão de muitas firmas, a lei ilustra 
por que o valor de políticas destinadas a beneficiar as empresas menores 
(e normalmente menos eficientes) deve ser ponderado com cautela face 
aos custos que possa gerar, entre eles os custos associados à presença de 
externalidades negativas, como as já mencionadas.

Um segundo exemplo na área de regulamentação de transporte é a 
norma DFL-30, que requer que as empresas expedidoras empreguem 
apenas instalações de armazenamento localizadas no mesmo distrito do 
porto que estiverem usando. A imposição de restrições sobre os locais 
em que as empresas de transporte rodoviário podem armazenar suas 
mercadorias limita claramente sua capacidade de elaborar planos logís-
ticos ótimos e pode resultar em configurações não ideais de rotas para 
o transporte e despacho dos bens. Essa ineficiência, no final, traduz-se 
em preços mais altos de transporte.

Além dessas questões de regulamentação, outras iniciativas podem 
melhorar a eficiência da entrega de bens dentro do país e reduzir os custos 
de transporte. Uma delas relaciona-se ao problema de desequilíbrios de 
carga. no Chile, os caminhões viajam vazios na ida ou na volta, o que tende 
a elevar o preço dos fretes, porque o remetente paga pela capacidade ociosa 
de metade da distância percorrida. Em muitos casos, isso é um problema 
de falta de informação; um caminhoneiro que chega ao porto para entregar 
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uma carga não sabe que existe outra carga eventual que poderia ser expe-
dida de volta pela mesma rota (ou para outro lugar). Ou um expedidor no 
porto não sabe que existe um caminhão vazio que poderia eventualmente 
cobrir a rota desejada. Uma das soluções seria melhorar a informação me-
diante sistemas da comunidade de carga que proporcionem informações 
eletrônicas sobre origem, destino, horários e capacidade dos caminhões em 
todas as remessas que ocorram entre as empresas registradas. O sistema 
ajuda o mercado de transporte a encontrar uma solução mais eficiente, 
reduzindo assim os desequilíbrios de carga e o custo dos fretes. Sistemas 
deste tipo têm sido usados amplamente nos Estados Unidos e na Europa.

Por fim, modalidades alternativas de transporte interno de merca-
dorias podem também aumentar a concorrência e ajudar a manter baixo 
o preço dos fretes. Embora o desenvolvimento pleno dessas modalidades 
alternativas leve tempo, algumas políticas poderiam produzir impactos 
quase imediatos. Uma delas seria a remoção das restrições à cabotagem, 
em que um barco de propriedade estrangeira transporta carga e passa-
geiros entre diferentes pontos no mesmo país.

no momento, navios estrangeiros que desembarcam sua carga em 
portos chilenos não têm direito de cabotagem. Recentemente, porém, 
o governo anunciou a eliminação dessa restrição, o que poderia aumen-
tar o suprimento de navios disponíveis e, assim, o nível da concorrência, 
não apenas para a cabotagem, mas também para o transporte em terra.

na última parte deste capítulo, foram analisadas algumas ações 
de política que poderiam ajudar a reduzir o preço dos fretes no Chile. 
Em vez de apresentar uma lista exaustiva de políticas para alcançar esse 
objetivo, demos exemplos concretos que poderiam produzir os resultados 
desejados. Esses exemplos ilustram a noção mais ampla de que, quando se 
trata de diminuir os custos de transporte, a solução não é sempre apenas 
construir estradas, mas também adotar políticas inteligentes em relação 
à regulação e aos incentivos e problemas que determinam a estrutura 
do mercado. Por fim, há certamente questões importantes de economia 
política em relação a algumas destas políticas que não foram abordadas, 
mas sua análise foge ao escopo deste capítulo. Deve ficar claro, porém, 
que qualquer tentativa de melhorar a eficiência do setor de cargas exigiria, 
certamente, uma larga compreensão dessas questões.
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Apêndice Técnico

Apêndice Técnico A – Dados de exportação e custos de transporte

Exportação

Os dados de exportação foram obtidos no nível da transação do Servicio 
nacional de Aduanas, entidade responsável pelas alfândegas chilenas. 
Cada registro inclui um identificador da firma, seu nome e localização 
(comuna), a região produtora, o tipo de produto (no nível de 8 dígitos do 
SH), o porto, aeroporto ou fronteira terrestre através dos quais o produto 
sai do Chile, o valor da exportação em dólares americanos e a quantidade 
(peso) em quilos. Para algumas observações, a localização da firma no 
nível da comuna não corresponde à região de origem. Isso ocorre porque 
a localidade referida por algumas firmas corresponde ao lugar onde elas 
estão legalmente registradas, em vez daquele onde se dá a produção. 
Isso corresponde a 35% das observações. nestes casos, fazemos os 
ajustamentos necessários usando informações sobre a localização física 
obtidas a partir de cadastros de endereços de vários setores, como mine-
ração, pesca e silvicultura, bem como do cadastro geral de indústrias da 
Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA). Para aquelas observações em 
que os cadastros não foram úteis para se identificar o local de produção, 
aplicamos um algoritmo para realocar a comuna. Com base em todas as 
observações nas quais a comuna corresponde à região de origem, o algo-
ritmo basicamente designou o local de produção para aquelas comunas 
com maior probabilidade tanto de produzir aquele determinado bem 
quanto de tê-lo embarcado através das alfândegas indicadas. Todos os 
exercícios econométricos deste capítulo foram também realizados sem 
o grupo de observações que foi ajustado. Os resultados não mudam de 
modo significativo.

Custos de transporte

Usamos dados reais de custos relacionados a distância e tempo extraí- 
dos de uma pesquisa anual sobre os custos operacionais do serviço de 
transporte de carga por estrada (Encuesta de Servicio de Transporte de 
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Carga por Carretera), conduzida pelo InE. A pesquisa abrange firmas 
de transporte rodoviário de todos os tamanhos e inclui informações de 
cada uma delas sobre o número de caminhões, capacidade, toneladas 
carregadas, distância percorrida e custos operacionais incorridos durante 
o ano. A Tabela A.1 resume o custo médio relativo a distância e tempo 
em 2008. Despesas de combustível são o custo mais significativo em relação 
a distância, enquanto salários e custos de depreciação são responsáveis 
pelos custos mais significativos relacionados a tempo. O painel (3) do 
quadro calcula o custo de referência total por tonelada por quilômetro, 
que é obtido mediante a soma dos custos totais relacionados a distância 

Tabela A.1  Custos operacionais de transporte, 2008

(1) Custos relacionados a distância

Pesos chilenos por km por t

Combustível 20,3

Lubrificantes 1,5

Manutenção 5,4

Pneus 2,2

Baterias 0,2

Outros 2,4

Total 32,1

(2) Custos relacionados a tempo

Pesos chilenos por hora por t

Salários 90,4

Seguro 8,5

Depreciação 30,9

Licenças 3,3

Total 133,1

(3) Custos totais

Pesos chilenos por km por t

Total 35,43

Fonte: Cálculos do autor com base em informações do INE. 
Nota: A tabela fornece uma média ponderada dos custos de transporte da operação de caminhões de 1,7 a 30 
toneladas no Chile. As cifras são calculadas usando-se a pesquisa de transporte de carga por estrada realizada pelo 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Custos totais = (custos relacionados a distância) + (custos relacionados a tempo/
velocidade média). Os totais nem sempre correspondem à soma dos componentes, por conta do arredondamento.
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com a dos custos totais relacionados a tempo dividido pela velocidade 
média do tipo de caminhão selecionado no país.

A metodologia usa esses custos de transporte e o mapa digital da 
rede rodoviária do Chile para encontrar a rota de menor custo entre 
dois pontos (como entre uma cidade e um porto). nós aplicamos esse 
método de análise, que se baseia em Combes e Lafourcade (2005), 
a todos os pares de origem-destino de interesse — todas as comunas 
(origem) e todas as alfândegas ativas (destino) — para calcular os custos 
de frete para transportar as exportações do seu local de produção até 
os portos de embarque no país (portos, aeroportos ou fronteiras). Esses 
custos de transporte também incorporam ajustamentos às condições 
das estradas com base em informações do Ministério de Obras Públi-
cas do Chile, que fiscaliza as condições da principal rede de estradas 
do país. Esse ajustamento segue a mesma metodologia daquele que 
foi usado no capítulo sobre a Colômbia (ver Apêndice técnico A no 
capítulo correspondente).

Custos de transporte ad valorem

Uma vez que se obtenha o custo do transporte de uma tonelada de 
mercadoria genérica para cada rota, calcula-se o custo do transporte ad 
valorem para cada produto da seguinte forma

 tc TC
w

Ejrpt rpt
jrpt

jrpt

= ⋅( )  

em que tc TC
w

Ejrpt rpt
jrpt

jrpt

= ⋅( ) é o custo do transporte ad valorem do produto j que é trans-
portado da região r ao porto p no ano t, TCrpt  é o custo para transportar 
uma tonelada de mercadoria genérica da região r ao porto p no ano t, 

tc TC
w

Ejrpt rpt
jrpt

jrpt

= ⋅( )
  é o peso (expresso em toneladas) do produto j, e 

tc TC
w

Ejrpt rpt
jrpt

jrpt

= ⋅( )
 é seu valor 

de exportação.
Além dos custos de transporte que dependem da distância, da razão 

peso-valor dos bens e das condições da estrada, o custo do transporte ad 
valorem neste capítulo inclui também o custo diário ad valorem do tempo 
das exportações, que se calcula multiplicando um indicador geral de sensi-
bilidade ao tempo desenvolvido por Hummels e Schaur (2012) pelo tempo 
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empregado no transporte por rota interna. Esse custo do tempo é medido 
em base ad valorem. Para uma descrição do indicador de sensibilidade ao 
tempo, ver Hummels e Schaur (op. cit).

Apêndice Técnico B – Estimação do impacto dos custos de transporte 
sobre o comércio

O modelo empírico baseia-se na seguinte especificação:

 ln( ) ln( )E tcjrpt jrpt jrp t jrpt= ⋅ + + +β α α µ1  (b.1)

em que 
tc TC

w

Ejrpt rpt
jrpt

jrpt

= ⋅( )
 são as exportações do produto j da região r ao porto p no 

ano t, tc jrpt  é igual a 1+custo ad valorem para transportar o produto j da 
região r ao porto p no ano t, α jrp  é o efeito fixo produto-região-porto, 
αt é o efeito fixo de um ano, e µ jrpt  é o termo de erro. β1 é o coeficiente 
de interesse. A equação é estimada separadamente para dois grupos de 
produtos: bens primários e manufaturados. Os grupos de produtos são 
definidos segundo a classificação da OMC, que por sua vez define os bens 
segundo a Revisão 3 da Classificação Padrão do Comércio Internacional 
(SITC, sigla em inglês). A Tabela B.1 mostra o resultado das estimações.

Tabela B.1  Principais resultados econométricos

Regressor
(1)

Produtos  primários
(2)

Produtos industrializados

Custos de transporte ad valorem –4,2634***
(0,2811)

–4,3076***
(0,3424)

Efeito fixo produto-região-porto Sim Sim

Efeito fixo do ano Sim Sim

Observações 27.614 65.939

R-quadrado 0,94 0,92

O quadro mostra os resultados da estimação de MCO para a equação (b.1) para o período 2006–2008. Erros 
padrão robustos estão entre parênteses. ***; **; * correspondem a resultados significativos nos níveis de 1%, 5% 
e 10% respectivamente.
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4
Colômbia: Como a distância 
e o terreno afetam o desempenho 
do comércio exterior

S
abe-se que os custos de envio de produtos a outros países podem 
representar um obstáculo importante às exportações. Contudo, 
é menos conhecido o fato de que, para muitas exportações, 

o componente interno desses custos também pode constituir um im-
pedimento relevante ao comércio exterior. Este é o caso, por exemplo, 
dos exportadores de Villavicencio, um município do departamento de 
Meta, na região central da Colômbia. Em Villavicencio, apesar de a 
agricultura, a pecuária e a mineração serem os pilares tradicionais da 
economia, a indústria metalúrgica tem florescido recentemente. Antes 
de chegar a seu destino final, as exportações de produtos metálicos têm 
de ser enviadas para o porto de Cartagena, numa viagem que cobre mais 
de 1.100 km ao longo de 18 horas. Evidentemente, para os exportadores 
de Villavicencio, o componente interno dos custos de transporte não 
é um problema insignificante.

Este capítulo analisa essa complexa relação entre comércio in-
ternacional, custos internos de transporte e disparidades regionais na 
Colômbia. Assim como em muitos outros países na América Latina e no 
Caribe, o desempenho das exportações colombianas varia de modo 
acentuado de região para região. A Figura 1, por exemplo, mostra que 
apenas quatro departamentos — Antioquia, Bogotá, Cundinamarca 
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e Valle del Cauca — respondem por cerca de metade das exportações 
do país.1

Muito embora estas disparidades sejam evidentes, elas estão di-
minuindo com o tempo. Em 1984, esses quatro departamentos produ-
ziam 68% das exportações do país; em 2010, porém, sua participação 
tinha caído para 46%. Parte deste declínio se explica pela grande expansão 
da mineração durante a última década, que beneficiou outros departa-
mentos, como La guajira, Cesar e norte de Santander (ver Figura 1). 
Outra explicação para essa tendência pode ser a redução das barreiras 
tarifárias desde o final dos anos 1980 e começo da década de 1990.2 
A relação entre concentração econômica e comércio internacional tem 
sido analisada a fundo tanto teórica como empiricamente na literatura 
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Notas: Os departamentos do Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés e Vichada foram criados oficialmente em 1991. 
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FIGURA 1    Participação nas exportações por departamento 
(porcentagem)

1  A Colômbia se divide em 32 departamentos e um Distrito Capital (Bogotá D.C.). Os 
departamentos são compostos por municípios.
2  Ver Eslava, Haltiwanger, Kugler e Kugler (2009) para detalhes sobre o período de libe-
ralização.
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da geografia econômica. Análises diferentes preveem relações diferentes 
entre comércio e concentração na economia, mas um dos resultados 
potenciais é que a liberalização comercial pode levar o mercado interno 
a perder sua importância relativamente ao mercado externo, ao reduzir 
os incentivos para a concentração nas grandes cidades.

Apesar das análises já realizadas, é difícil determinar o impacto exato 
do comércio internacional sobre a concentração da atividade econômica 
no país. Usando um modelo de equilíbrio geral computável, por exemplo, 
Haddad, Bonet, Hewings e Perobelli (2008) mostram que, no curto pra-
zo, a liberalização comercial pode ter levado a uma concentração maior 
da atividade econômica no centro do país, inclusive na capital, Bogotá,3 
mas que, no médio e longo prazos (com tempo suficiente para que todos 
os fatores de produção se movam livremente), a liberalização pode gerar 
uma descentralização da atividade econômica para longe da região central 
do país. Os autores mostram a existência de um “efeito costeiro”, em que 
a atividade econômica passa da capital para os principais portos do país. Os 
dados apoiam a existência desse efeito. Por exemplo, a grande expansão 
da mineração mencionada anteriormente reduziu a participação das ex-
portações na maioria dos departamentos do país (ver Figura 1), mas essas 
reduções foram particularmente significativas nas regiões metropolitanas, 
como Bogotá e Medellín, e relativamente menores nos departamentos 
costeiros, como Atlántico, Bolívar ou Magdalena.

Em geral, porém, a concentração da atividade econômica nas 
principais metrópoles é ainda relativamente grande, o que sugere que 
a redução das barreiras tarifárias não produziu uma dispersão significativa 
da produção para longe dos grandes centros e particularmente na direção 
das regiões não costeiras. Uma explicação provável é que a liberalização 
comercial por si só pode não ter sido suficiente para que muitas das regiões 
tirassem proveito integral das oportunidades criadas pelo comércio exte-
rior. Pode haver também outros obstáculos, como o alto custo interno do 
transporte, que impediria que certas áreas do país ganhassem acesso aos 
mercados externos e se beneficiassem do comércio internacional. Para 

3  Isso é resultado principalmente de um efeito de preço as regiões no centro possuem uma 
parcela maior das importações, portanto, beneficiam-se relativamente mais do baixo custo 
dos insumos importados.
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se entender melhor o tema, analisamos o desempenho das exportações 
das diversas regiões colombianas, no caso os departamentos, usando 
o mapa político do país. Esse desempenho é apresentado na Figura 2 
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FIGURA 2    Exportações regionais, 2010

Fonte: Cálculos do autor com base em informações do Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) e da 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
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(mapa superior).4 As regiões com participação menor nas exportações 
são mostradas em cores claras, enquanto as que detêm a maior parte 
das exportações aparecem em cores progressivamente mais escuras. 
A figura revela, de imediato, que as regiões com participação menor 
nas exportações, como Arauca, Meta, guainía, Casanare, Vaupés, 
Putumayo, Caquetá, Amazonas, guaviare e Vichada (ver Figura 1) estão 
localizadas no sudeste do país. De fato, 11 dos 16 departamentos com 
participação de menos de 1% nas exportações localizam-se nessa região. 
É interessante notar que a participação dessas regiões nas exportações 
é menor, mesmo levando-se em conta o tamanho da população. Isso pode 
ser observado no mapa inferior da Figura 2, que mostra exportações per 
capita por departamento.

Parte da explicação é que os exportadores no sudeste do país enfren-
tam vários obstáculos. Em primeiro lugar, essas regiões estão geralmente 
distantes das alfândegas, mostradas com círculos vermelhos (no mapa 
superior da Figura 2). Em segundo lugar, para alcançar as principais al-
fândegas por terra, os serviços de transporte normalmente têm de cruzar 
os Andes (ver Figura 3), o que torna o transporte mais difícil e caro. Por 
exemplo, segundo o Ministério dos Transportes, o custo do combustível 
em terreno montanhoso é praticamente duas vezes o do terreno plano. 
O mapa de estradas principais e secundárias também indica a existência 
de disparidades regionais (ver Figura 3). A densidade rodoviária varia 
de um departamento para outro, e existem poucas estradas, ou elas 
praticamente inexistem, na região sudeste. Todos estes fatores limitam 
a conectividade para os exportadores nas regiões remotas. na análise que 
segue, examinamos os efeitos da distância em relação à alfândega, das 
dificuldades do terreno e da densidade e qualidade da rede rodoviária como 
fatores que limitam o comércio internacional em geral, e em particular as 
possibilidades comerciais das regiões remotas do país.

A metodologia empregada para medir os custos internos de trans-
porte é explicada no Apêndice Técnico A deste capítulo. Os dados se 
baseiam nos custos internos de transporte por caminhão durante o período 

4  A região de San Andrés e Providencia (um arquipélago) não aparece no mapa.
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2004–2006.5 O cálculo desses custos leva em consideração a distância do 
local de produção até a alfândega de saída, levando em conta a rugosidade 
do terreno, a qualidade da rede rodoviária e o peso dos bens transportados. 
Todos esses fatores afetam os custos internos de transporte. A média 
dos custos internos de transporte ad valorem das exportações é de cerca 
de 6%,6 mas esse custo varia amplamente, dependendo da localização do 
exportador em relação à alfândega usada, bem como das características 
dos bens produzidos.7 Em especial, uma região que esteja situada longe da 

FIGURA 3    Topografia e rede rodoviária

Fontes: Cálculos do autor com base em informações do Instituto Nacional de Vías (INVIAS) e DIVA-GIS.org.

5  Segundo o Ministério dos Transportes, cerca de 95% de toda a carga (em toneladas), 
exceto carvão, são transportados por caminhão.
6  Essa é a média ponderada para 2006, tendo as exportações como peso.
7  Esses custos de transporte ad valorem incluem apenas aqueles para o setor de transporte 
e não refletem outros encargos, ganhos ou margens de lucro incorridos no envio. Isso im-
plica que a utilidade desta medida está mais na comparação dos níveis relativos de custos 
de transporte em várias dimensões do que em seus níveis absolutos. Ou seja, os custos de 
transporte calculados aqui captam as variações de custo para transportar bens de distintas 
características e a partir de diferentes localidades; é precisamente essa variação que torna 
possível a avaliação do impacto dos custos internos de transporte sobre o comércio, que 
é o principal objetivo deste capítulo.
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alfândega ou se especialize na produção de bens pesados tende a enfrentar 
altos custos internos de transporte.

É instrutivo examinar o padrão de especialização nas diversas regiões 
colombianas para verificar onde os diferentes tipos de bens tendem a ser 
produzidos. A Figura 4 apresenta informações sobre a relação média peso-
valor das exportações de cada departamento, expressa em porcentagem. 
Se determinado departamento tende a se especializar em produtos pesa-
dos, como minérios, suas exportações médias estarão nos percentis mais 
altos da escala da relação peso-valor. Por outro lado, se o departamento 
se especializa na produção de bens leves, como flores, as exportações 
se situarão nos percentis mais baixos.8 Há diferenças claras entre os  

8  As relações peso-valor médias são construídas conforme a desagregação de 6 dígitos do 
Sistema Harmonizado (SH), usando dados de comércio para todos os países do mundo 
de 1996 a 2010.
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departamentos, em termos dos bens que eles produzem. Algumas regiões, 
como Quindío ou Vichada, são especializadas em produtos agrícolas de 
baixo peso, como peixe e frutas, e vestuário. Essas regiões apresentam 
razões peso-valor médias abaixo do 50º percentil. As regiões com produção 
industrial altamente diversificada, como Antioquia ou Bogotá, apresentam 
relações peso-valor ligeiramente mais altas, mas em geral se situam abaixo 
do 60º percentil. As regiões com percentis mais altos especializam-se em 
bens mais pesados, como os produtos de metal de Meta ou a pecuária 
em Arauca. Por fim, regiões como Córdoba, Chocó, Cesar ou La guajira 
exportam, principalmente, produtos minerais, o que tende a apresentar 
relações peso-valor acima do 80º percentil. A figura também mostra que 
bens relativamente pesados tendem a ser exportados a partir do nordeste 
do país. As regiões do sudeste, das quais faz parte a maioria dos departa-
mentos com menor desempenho em exportação, apresentam um quadro 
misto, com uma combinação de bens que tende a situar-se do meio para 
baixo nas relações peso-valor. Isso sugere que , literalmente, a característica 
do produto de exportação pesa muito nos custos internos de transporte 
para algumas das regiões remotas, como Chocó, mas tem uma influência 
muito mais moderada em muitas das outras igualmente distantes.

Comércio internacional e custos internos de transporte

Um exame inicial da relação entre os custos internos de transporte e os 
fluxos de comércio pode ser feito simplesmente mediante a simples ob-
servação das distâncias percorridas pelas exportações desde seu ponto 
de origem até as alfândegas do país. Se a participação nas exportações 
estiver distribuída mais ou menos igualmente entre distâncias curtas e lon-
gas, os altos custos internos de transporte podem não ser uma barreira 
importante ao comércio. no entanto, se a maior parte das exportações 
é enviada a curtas distâncias, isso pode significar que os custos interno 
de transporte são um obstáculo importante ao comércio internacional, 
porque as empresas estão tentando minimizar esse obstáculo ao localizar 
sua produção perto da alfândega. Pode-se ver a distribuição na Figura 5. 
Como ela demonstra, a distribuição não tem um padrão homogêneo. Há 
um pico acentuado em torno de 60 km, com picos subsequentes mais 
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baixos em torno de 600 km e 900 km. Esta evidência pode ser interpre-
tada da seguinte forma: muitas exportações têm origem em municípios 
próximos de portos e aeroportos internacionais e tendem a percorrer, no 
país, distâncias de não mais de 150 km. A cidade de Cartagena, com um 
dos maiores portos do país, é um exemplo. As grandes cidades, como 
Bogotá ou Medellín, com aeroportos internacionais de porte, também 
explicam esse pico inicial. Os picos subsequentes na figura tendem a cor-
responder a distâncias de cidades grandes, como Bogotá ou Medellín, 
dos principais portos do país. Por exemplo, a distância entre Bogotá e os 
portos de Buenaventura e Cartagena é de cerca de 520 km e 980 km, 
respectivamente. A distância entre Medellín e Cartagena é de cerca 
de 650 km. Portanto, mesmo que algumas das grandes cidades tenham 
seus aeroportos internacionais, elas usam os portos principais, que não 
estão necessariamente perto. Em geral, porém, observa-se um padrão 
genérico descendente na distribuição das distâncias, com participação 
maior a distâncias curtas da alfândega e participação menor a distâncias 
mais longínquas. A figura transmite, portanto, uma mensagem simples: 
a maior distância dos portos, aeroportos e fronteira está negativamente 
associada ao desempenho das exportações da localidade.
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FIGURA 5    Distribuição das distâncias percorridas pelo transporte das 
exportações, 2006

Fonte: Cálculos do autor.
Nota: A figura é construída usando-se a distância efetivamente percorrida pelo exportador entre a municipalidade de 
origem e o porto, aeroporto ou fronteira de saída.  
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Mais evidências são apresentadas no mapa político da Colômbia na 
Figura 6, que mostra o nível de exportações por departamento e a média 
do custo de transporte por tonelada até a alfândega.9 Em geral, as regiões 
situadas longe da alfândega e, normalmente, com os custos mais altos (os 
círculos maiores) tendem a ter os níveis mais baixos de exportação (cores 
mais claras). novamente, isso indica que o desempenho do comércio das 
regiões remotas é dificultado pela distância e, consequentemente, pelos 
custos internos de transporte. Deve-se salientar que a relação entre cus-
tos de transporte e desempenho das exportações não é necessariamente 
linear. na figura, as regiões que exportam mais nem sempre têm os custos 
mais baixos (os círculos menores), e a razão disso é que há muitos outros 
fatores que determinam a magnitude dos fluxos de exportação de uma 
determinada região. no caso da Colômbia, por exemplo, havia uma con-
centração inicial de atividade econômica no centro do país que datava do 
tempo da colonização espanhola, quando o comércio internacional não 
era prioridade do desenvolvimento.10 Essa alta concentração de atividade 
econômica explica, em parte, o alto volume de exportações de cidades 
grandes como Bogotá ou Medellín (em Antioquia), que não estão neces-
sariamente próximas de portos. É verdade que essas duas cidades dispõem 
de aeroportos internacionais, o que sem dúvida é um fator relevante em 
sua significativa participação nas exportações. no entanto, a parcela 
de exportações enviada pelos aeroportos é de 30% no caso de Bogotá 
e de 40% no de Medellín. Em outras palavras, essas cidades continuam 
a usar, para a maior parte de suas exportações, os portos, em vez dos 
aeroportos, muito embora com estes a distância do transporte, para ambas, 
diminuísse cerca de dez vezes. Assim, embora o acesso a um aeroporto 
represente uma vantagem, esta não é uma solução prática para muitas 
exportações, especialmente as volumosas ou pesadas.

9  Os departamentos de Amazonas, Vaupés e guainía — aqueles sem círculos no mapa — 
não estão conectados ao resto do país por meio da rede existente de estradas primárias 
e secundárias. Por esta razão, não é possível calcular a distância do transporte por terra 
a partir desses departamentos até as várias alfândegas do país. Esses departamentos usam 
outras modalidades de transporte (como o transporte aéreo) para chegar até elas.
10  Bogotá foi fundada depois que expedições espanholas viajaram da cidade costeira de 
Santa Marta, ao longo do rio Magdalena, em busca de ouro, mas se estabeleceram em 
terras férteis que já eram habitadas por povos indígenas.
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A explicação histórica para a concentração econômica em Bogotá 
e Medellín coloca em perspectiva a noção generalizada de que há muitos 
fatores que influenciam o desempenho de uma região além dos custos de 
transporte do país. Uma análise adequada que estude o relacionamento 
entre as exportações regionais e os custos internos de transporte precisa 
isolar a influência desses outros fatores. no texto que segue, foi desen-
volvido um cuidadoso exercício econométrico que leva em consideração 
esses fatores adicionais.

Para medir o efeito dos custos internos de transporte sobre as ex-
portações regionais, elaborou-se uma equação que relaciona as exporta-
ções municipais no nível de produto11 e o custo de transporte ad valorem 
correspondente, procurando-se ao mesmo tempo isolar a influência de 
características permanentes do trinômio município-produto-alfândega 
e de eventos anuais aleatórios A equação faz distinção entre exportações 
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FIGURA 6    Exportações regionais e média do custo de transporte até 
a alfândega

 

Fonte: Cálculos do autor.

11  De 6 dígitos do SH.
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agrícolas, industriais e de mineração, a fim de levar em conta os diferen-
tes impactos em todos os setores, em consequência, por exemplo, das 
diferenças em sua transportabilidade (ver, p. ex., Hummels, 2001). As 
estimações resultantes, mostradas em detalhes no Apêndice Técnico B, 
indicam claramente que as exportações correlacionam-se negativamente 
com o nível de custo interno de transporte. Todos os coeficientes são esta-
tisticamente significantes e apresentam os sinais esperados. Por exemplo, 
uma redução de 1% no custo de transporte ad valorem pode levar a um 
aumento de 7,7% nas exportações industriais.12

Uma limitação potencial desse modelo econométrico é a possível 
existência de causalidade reversa entre custos de transporte ad valorem 
e comércio internacional. Isso pode ocorrer se, por exemplo, o governo 
favorecer investimentos relacionados ao transporte em regiões que já estão 
exportando com êxito. Um meio de minimizar essa limitação é trabalhar 
apenas com municípios e portos históricos. O argumento é que a loca-
lização de sítios históricos antecede a influência moderna do comércio 
internacional sobre a localização dos exportadores ou das plataformas de 
remessa. De modo semelhante, podem-se empregar distâncias em grandes 
círculos, em vez de distâncias efetivamente percorridas, para minimizar 
o viés potencial gerado por ações do governo que favorecem projetos 
de infraestrutura de transporte em algumas regiões em detrimento de 
outras. O modelo econométrico é então reestimado, usando-se apenas 
municípios e portos criados antes de 1800 e empregando-se as distâncias 
em grande círculos para construir os custos de transporte ad valorem. As 
elasticidades resultantes para agricultura, mineração e indústria não são 
muito diferentes das elasticidades que aparecem no Apêndice Técnico B.13

12  Também estimamos a mesma regressão usando controles adicionais por municipalidade, 
produto e características de alfândegas que variam ao longo do tempo. Os resultados não 
mudam de modo significativo.
13  Em particular, os coeficientes para agricultura, mineração e indústria são –5,69, –5,58 e 
–7,58, respectivamente, e são significantes a 1%. Usando-se municípios e portos históricos, 
foram também estimadas regressões recorrendo-se à distância do grande círculo como 
variável independente e, ao mesmo tempo, controlando com base nas características 
permanentes dos binômios município-produto e alfândega-produto, assim como nos fa-
tores específicos a cada ano. Os resultados mostram elasticidades de comércio negativas 
e significantes para os três setores em relação à distância, na faixa de –1,17 a –0,82. Foram 
também executadas regressões semelhantes com distâncias reais, em vez de grandes cír-
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Para colocar os resultados dessas estimações econométricas em 
perspectiva, realizamos uma série de simulações contrafactuais. A ideia 
é avaliar quanto o desempenho das exportações mudaria com a melhoria 
da infraestrutura rodoviária. A primeira simulação consiste em um cená-
rio hipotético em que o exportador médio em cada região enfrenta uma 
redução do nível atual de custos internos de transporte ao 25º percentil, 
que é semelhante aos custos de transporte encontrados pelo exportador 
médio em departamentos ao norte do país, como Magdalena.14 A mudança 
nas exportações pode ser vista na Figura 7.15 A mudança nos custos gera 
aumentos consideráveis nas exportações em alguns departamentos. Os 
ganhos maiores tendem a ocorrer no sudeste do país, onde o aumento mé-
dio das exportações varia de 10% a 45%. Departamentos costeiros, como 
Bolívar ou Atlántico, e departamentos com alfândegas importantes na 
fronteira colombiana, como norte de Santander, apresentam os aumentos 
mais modestos, já que a simulação não altera seus custos de transporte 
de maneira significativa. O exercício ressalta o “efeito de convergência” 
que poderia ser desencadeado se os exportadores em regiões remotas 
pudessem ter acesso adequado a plataformas de remessa em condições 
comparáveis às de suas contrapartes nas regiões costeiras.

A Figura 8 apresenta uma segunda simulação na qual se pressupõe 
que todas as estradas identificadas pela InVIAS (órgão nacional de ro-
dovias) como “em mau estado” ou “em estado razoável” têm o seu status 
elevado para a condição de “em bom estado” (ver o Apêndice técnico 
A para detalhes sobre como os custos de transporte variam segundo 
as condições da estrada). Deve-se levar em conta que, em 2005 — ano 

culos de distância, e com todos os municípios e portos. As elasticidades de comércio são 
comparáveis ao caso anterior, situando-se na faixa de –1,12 a –0,66. Os resultados serão 
postos à disposição, mediante pedido.
14  Identifica-se a rota com o custo interno do transporte (pesos por kg) no 25º percentil 
e determina-se esse custo para todas as exportações com custos de transporte acima 
desse nível. Depois, recalcula-se o custo de transporte ad valorem correspondente a cada 
remessa, multiplicando-se esse custo pela razão peso-valor da remessa. Com o novo custo 
de transporte ad valorem, examina-se então o impacto sobre as exportações resultante 
do modelo de estimação.
15  A simulação implica uma redução média de 40% nos custos de transporte ad valorem 
em todos os departamentos.
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base para as informações sobre as condições das estradas—, 47% da rede 
rodoviária principal sob jurisdição da InVIAS estavam em bom estado, 
33% em estado razoável e 20 em mau estado. A simulação gera uma 
redução média de 14% nos custos de transporte ad valorem em todos 
os departamentos. Os efeitos dessa simulação para as exportações são 
em geral pequenos, embora não necessariamente negligenciáveis. Para 
algumas regiões, o aumento das exportações é da ordem de 7%, o que 
não representa um efeito marginal, considerando-se que o contrafactual 
implica apenas melhorias na rede rodoviária existente e não a construção 
de novas estradas. Alguns dos maiores ganhos se deram em regiões com 
participação muito pequena nas exportações (lado esquerdo da Figura 8), 
enquanto os ganhos menores ocorreram nos departamentos costeiros de 
Bolívar e Atlántico, cuja participação nas exportações é consideravelmente 
maior. A simulação salienta que a condição das estradas não é a mesma por 
todo o país e que sua melhoria pode beneficiar particularmente algumas 
das regiões com desempenho mais fraco.

FIGURA 7    Mudança média nas exportações com a redução dos 
custos de transporte ao 25º percentil 

Fonte: Cálculos do autor.
Nota: Os departamentos de Amazonas, Vaupés e Guainía (em branco) não estão incluídos na simulação devido à 
ausência de conexões por terra (ver nota de rodapé 10).
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Vale mencionar que os cálculos para ambas as simulações devem ser 
vistos como conservadores. Eles representam apenas respostas de curto 
prazo às mudanças nos custos de transporte, porque parte-se do princípio 
de que tudo o mais permanece igual. Por exemplo, estamos estimando 
apenas o efeito do menor custo do frete em relação aos produtos que 
são de fato exportados; não estamos analisando o que aconteceria com 
outros que pudessem, eventualmente, ser exportados como resultado 
dos custos mais baixos.16
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FIGURA 8  n  Impacto médio nas exportações devido a melhorias nas 
estradas

16  A redução de custos de transporte gerada na segunda simulação provavelmente tam-
bém deverá ser conservadora por duas outras razões: primeiro, não se tem informação 
sobre a qualidade da rede de estradas secundárias do país, embora ela seja — juntamente 
com a rede de estradas primária — usada para selecionar as rotas de custo mais baixo. 
Para todas as estradas da rede secundária, partiu-se da pressuposição conservadora de 
que estão todas em boas condições. Segundo, a informação a respeito da qualidade da 
rede primária de estradas está limitada às rodovias sob jurisdição da InVIAS, o órgão 
público encarregado da rede rodoviária. Isso exclui as rodovias com contratos de conces-
são com o setor privado. As rodovias concessionadas da rede primária representam 17% 
de todas as estradas. Aqui também pressupôs-se que todas as estradas estavam em 
boas condições.
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As simulações confirmam o argumento de que os custos internos 
de transporte limitam a capacidade das regiões remotas de aproveitar as 
oportunidades do comércio internacional. É verdade que algumas dessas 
regiões estão situadas longe dos oceanos, mas mais e melhores estradas 
e instalações portuárias e aeroportuárias podem ter um impacto em 
seu desempenho comercial ao reduzir seu custo de acesso a mercados 
estrangeiros. Ao mesmo tempo, as simulações são um lembrete de que 
os custos de transporte não são o único fator que determina o sucesso 
das exportações. Algumas regiões talvez nunca se tornem campeãs de 
exportações, e construir estradas para lugar nenhum não é exatamente 
maneira de despender recursos escassos. A justificativa para aproximar 
uma região dos mercados internacionais por meio da redução dos custos 
internos de transporte depende claramente de outros elementos que 
também afetam seu potencial de exportar com êxito (recursos produtivos, 
clima, topografia etc.). A mensagem mais geral é que a conectividade 
é um fator fundamental se determinada região pretende participar mais 
ativamente do comércio internacional.

O que o governo pode fazer?

As simulações acima confirmam que os custos internos de transporte 
agem como uma barreira comercial significativa para o país, penalizando 
particularmente as regiões que estão distantes de instalações portuá-
rias e aeroportuárias adequadas. Políticas públicas, como aquelas que 
promovem melhorias ou construção de novas estradas, podem reduzir 
essas barreiras e chamam atenção para o fato de que a infraestrutura 
nacional de transporte, além de seu papel primordial de conectar in-
divíduos, bens e fatores de produção, também pode ter um impacto 
significativo na capacidade exportadora do país e de suas regiões. 
Promover o comércio internacional, em especial oportunidades para as 
regiões menos desenvolvidas, depende em grande parte da qualidade 
dessa infraestrutura.

É evidente que fomentar uma participação maior no comércio inter-
nacional não é o único objetivo da construção de estradas. As decisões em 
relação a investimentos em rodovias abrangem distintos fatores e servem 
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a propósitos diversos. Mas, por razões ligadas ao comércio internacional 
ou não, é bastante claro que a infraestrutura de transporte do país precisa 
ser melhorada. A rede rodoviária da Colômbia não é particularmente 
densa; com 15 km de estradas por km2 de superfície, sua densidade está 
significativamente abaixo da média mundial de 87 km/km2 e mesmo 
abaixo da média latino-americana de 45 km/km2.17 Além disso, a rede 
existente padece de claras deficiências, entre elas muitas rodovias de 
pista simples, bem como passagens estreitas que tornam o tráfego lento 
e limitam o tamanho dos caminhões. Mais túneis, pontes e estradas com 
duas pistas de rodagem são necessários para suplantar essas deficiências. 
Como foi mencionado anteriormente, a Colômbia enfrenta um desafio 
mais severo do que a maioria dos outros países: sua geografia. O terreno 
montanhoso faz com que a construção de novas estradas e a manutenção 
das existentes sejam muito mais dispendiosas do que em países com uma 
topografia mais plana. Em consequência, o país precisa gastar mais por 
quilômetro de infraestrutura de transporte do que outros, a fim de manter 
e construir níveis semelhantes de densidade rodoviária. Esses investimentos 
elevados dificilmente podem ser responsabilidade apenas do setor público. 
Parcerias público-privadas serão essenciais para melhorar a conectividade 
do transporte na Colômbia.

nos últimos anos, o país fez investimentos significativos na sua 
infraestrutura rodoviária. Iniciativas como o Plan 2500, a Ruta del Sol 
e a Autopista Transversal são exemplos recentes de projetos ambicio-
sos, alguns deles com importante envolvimento do setor privado. no 
segundo semestre de 2012, o governo anunciou uma nova rodada de 
concessões de cerca de US$20 bilhões para projetos de rodovias nos 
departamentos de Cundinamarca, Antioquia e Valle del Cauca. Estas 
iniciativas são passos na direção certa e devem ter continuidade, mas 
são necessários esforços redobrados para diminuir o alto custo de trans-
porte em regiões remotas, se o objetivo é ampliar sua participação no 
comércio internacional.

17  Com base em dados do World Development Indicators (Indicadores Mundiais de Desen-
volvimento) do Banco Mundial.
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Além de estradas

A manutenção das estradas existentes e a construção de novas, embora 
importantes, não são o único mecanismo para a diminuição do custo de 
transporte. A estrutura de mercado do setor de transporte pode ser um 
determinante-chave dos fretes (Hummels, Lugovskyy e Skiba, 2009). 
Está bem documentado, por exemplo, que o poder de barganha dos 
caminhoneiros ou a existência de barreiras informais ao acesso podem 
afetar o nível dos custos de transporte de um país. A seguir, apresenta-se 
um resumo das características mais destacadas da estrutura de mercado 
do setor de transporte de carga rodoviária da Colômbia.

Este é um setor altamente fragmentado no país, com muitas em-
presas com um só caminhão que são relativamente ineficientes. A frota 
de carga tem em média 24 anos — quase dez anos mais do que o padrão 
internacional ótimo — e opera com apenas 50% da capacidade (em peso), 
o que indica um excesso de oferta em relação à demanda.18 O cerne do 
problema é histórico: um excesso de regulamentação que levou a que os 
preços do frete fossem estabelecidos pelo governo segundo o custo médio 
do caminhão, prática que tendia a prejudicar as unidades mais eficientes. 
normalmente, o preço dos fretes não podia ser negociado entre produtores 
e transportadores de carga com base em fatores como volume ou contratos 
de longo prazo. Desta forma, o sistema estava tradicionalmente voltado 
para proteger unidades pequenas e ineficientes das tarifas potencialmente 
mais baixas que poderiam aparecer de economias de escala, inovação ou 
competição de preços, entre outros fatores. O governo está bastante 
consciente do problema e, em 2007, adotou uma política nacional de 
transporte automotor de carga (Conpes 3489) que, entre outras coisas, 
contém diretrizes voltadas para a desregulamentação do setor segundo 
o princípio de intervir apenas no caso de malogro do mercado. Esse plano 
é, claramente, um passo na direção correta.

Ainda que a melhoria da rede rodoviária e a modernização do se-
tor de transporte de carga pareçam ser prioridades centrais de política 
pública, o governo não deve perder de vista as potencialidades oferecidas 

18  Segundo o Ministério do Transporte.
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por modalidades alternativas de transporte. Além de abrir alternativas 
viáveis para o transporte de produtos, essas modalidades aumentariam 
a concorrência no setor de carga rodoviária e ajudariam a manter os 
preços em cheque. Uma modalidade com amplo potencial na Colômbia 
é o transporte fluvial. O país conta com mais de 16 mil quilômetros de 
rios navegáveis. O rio Magdalena, por exemplo, conecta localidades no 
centro do país com os principais portos no norte (ver Figura 9). Do mesmo 
modo, o rio Meta oferece uma alternativa potencial importante para as 
regiões menos desenvolvidas do sudeste do país; esse rio se conecta com 
o Orinoco, na Venezuela, e poderia, eventualmente, tornar-se uma rota 
alternativa para os bens comercializados com esse país, bem como uma 
plataforma de comércio para alcançar o oceano Atlântico.

Seriam necessários grandes investimentos antes que o transporte 
fluvial (e outras modalidades) se tornasse uma alternativa viável. Como 

FIGURA 9    Recursos fluviais

Fonte: Cálculos do autor. 
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exemplo, os operadores de transporte no rio Magdalena, atualmente, 
enfrentam duras restrições de calado, forçando-os frequentemente a li-
mitar ou dividir a carga. Seriam necessários investimentos significativos 
em dragagem, canalização, controle de sedimentos e auxílios à navegação, 
entre outras coisas, neste e em outros rios, a fim de explorar plenamente 
sua potencialidade. Além do mais, ao encorajar as empresas e os agentes 
a usar várias modalidades de transporte, poderá ser necessária a elabo-
ração de uma estratégia integrada de multimodalidades. Por exemplo, 
embora o rio Magdalena tenha capacidade para enviar carga através de 
uma grande extensão do país até o oceano e vice-versa, ele não se conecta 
diretamente com grandes centros de produção. Assim, o uso do rio em 
sua potencialidade total requererá a criação de conexões de transferência 
que utilizem transporte multimodal. Poderá ser necessária uma legislação 
que encoraje a complementaridade das várias modalidades de transporte. 
novamente, aqui, a participação do setor privado será fundamental para 
o êxito de todos esses projetos.

A Colômbia já captou a urgência dessa agenda logística mais ampla, 
que pense além das estradas, e promulgou uma política nacional de logís-
tica (Conpes 3547), que fornece diretrizes para aperfeiçoar a plataforma 
logística do país, com fortalecimento do quadro institucional e de infor-
mação logística, e incentivo ao transporte intermodal e à infraestrutura 
logística especializada. Há muito trabalho à frente para tornar realidade 
essa agenda ambiciosa.19

19  O BID está apoiando a Política nacional de Logística e a Política nacional de Transporte 
Público Automotor de Carga com várias operações.
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Apêndice Técnico

Apêndice Técnico A – Dados de exportação e custos de transporte

Exportação

Os dados de exportação foram obtidos na Dirección de Impuestos y Adu-
anas nacionales, entidade encarregada das alfândegas nacionais colom-
bianas. Cada registro inclui tanto o município quanto o departamento do 
qual provém a produção, o tipo de bem (no nível de 10 dígitos do SH), 
o porto, aeroporto ou fronteira através do qual o bem sai da Colômbia, 
valor da exportação em dólares americanos e a quantidade (peso) em 
quilos. Para algumas observações, a localização no nível do município não 
corresponde ao departamento de origem. Isso ocorre porque a informa-
ção sobre localidade referida por algumas empresas corresponde ao lugar 
onde a firma está registrada legalmente e não àquele onde efetivamente 
se dá a produção. Isso corresponde a 25% das observações. nestes 
casos, fazemos os ajustamentos necessários usando um algoritmo que 
combina informações das observações de comércio em que o município 
e o departamento concordam com informações do Censo 2005 realiza-
do pelo DAnE (que inclui dados sobre emprego por município e setor). 
Com base em todas as observações de comércio nas quais o município 
realmente corresponde ao departamento de origem, essencialmente o al-
goritmo primeiro identifica todos os municípios que produzem um bem 
em particular e o embarca através da alfândega indicada. Desse grupo 
ele então escolhe o município com maior concentração de trabalhadores 
naquela atividade econômica, com base nos dados do Censo. Todos os 
exercícios econométricos mostrados neste capítulo também foram feitos 
sem o grupo de observações que foi ajustado. Os resultados não mudam 
de modo significativo.

Custos de transporte

Os custos de operação dos caminhões aqui usados foram obtidos junto 
ao Ministério dos Transportes, que por sua vez os extrai das pesquisas 
de transporte que realiza. Esses custos podem ser agrupados em custos 
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relativos a distância (p. ex., combustível, pneus) e tempo (p. ex., salários, 
depreciação). A Tabela A.1 apresenta um resumo desses custos para 
o ano de 2006.20

Por exemplo, o custo do combustível em terreno montanhoso é pra-
ticamente o dobro do custo em terreno plano; esse custo de combustível 
é em média o fator mais significativo dos custos relativos à distância. Como 
tal, a geografia do país pode impactar de modo expressivo o custo de 

Tabela A.1  Custos operacionais de transporte, 2006

(1) Custos relativos a  distância

Pesos colombianos por km por t

Combustível: Terreno plano 57,0

Combustível: Terreno ondulado 80,8

Combustível: Terreno montanhoso 117,7

Média do combustível 85,2

Pneus 17,8

Manutenção 38,2

Total 141,2

(2) Custos relacionados ao tempo

Pesos colombianos por hora por t

Salários 484,7

Seguro 324,7

Depreciação 380,2

Impostos 4,7

Estacionamento 38,0

Total 1.232,3

(3) Custos totais

Pesos colombianos por km por t

Total 182,23

Fonte: Cálculos do autor com base em dados do Ministério dos Transportes, Colômbia. 
Nota: A tabela apresenta os custos de operação de um caminhão do tipo C-2 na Colômbia, segundo cifras de custo 
fornecidas pelo Ministério dos Transportes. Custos totais = (custos relacionados a distância) +(custos relacionados 
a tempo/velocidade média).

20  Esses custos variam segundo o tipo de caminhão e ano. O tipo usado para este estudo, 
o C-2, é o mais popular no país.
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transporte de produtos. O painel (3) da tabela calcula o custo de referência 
total da tonelada por quilômetro, que é obtido a partir do somatório dos 
custos relacionados à distância e ao tempo, uma vez que este último seja 
dividido pela velocidade média do tipo de caminhão selecionado no país.21

nossa metodologia, baseada em Combes e Lafourcade (2005), usa 
esses custos de transporte e o mapa digital da rede rodoviária do país 
para encontrar a rota de menor custo entre dois pontos (como entre uma 
cidade e um porto). Aplicamos essa metodologia, a todos os pares de ori-
gem-destino de interesse, ou seja, todos os municípios (origem) e todas as 
alfândegas ativas (destino), para calcular os custos de frete do transporte 
das exportações do seu local de produção até os portos de embarque no 
país (portos, aeroportos ou fronteiras). Esses custos de transporte tam-
bém incorporam ajustes às condições das estradas, explicados a seguir.

Ajustes dos custos de transporte à qualidade das estradas: ajustes de 
velocidade

A rugosidade das estradas é geralmente definida como desvios na superfície 
do pavimento que afetam de modo adverso a qualidade do percurso para 
o veículo e, portanto, para o usuário. A rugosidade é uma importante ca-
racterística rodoviária porque impacta não apenas a qualidade da viagem, 
mas também o custo e a frequência dos consertos e da manutenção dos 
veículos. A medição da rugosidade das estradas é uma prática relativa-
mente nova, que está se difundindo rapidamente graças à criação de um 
Índice de Rugosidade Internacional (International Roughness Index–IRI), 
uma escala padrão desenvolvida pelo Banco Mundial na década de 1990 
(UMTRI, 1998). Esta é hoje a medida mais comum usada no mundo todo 
para descrever a rugosidade do pavimento.

O IRI baseia-se na média retificada de inclinação, que é a relação 
filtrada entre os movimentos acumulados (em milímetros) da suspensão de 
um veículo padrão e a distância percorrida pelo veículo durante a medição 
(metros). O IRI, portanto, é normalmente expresso em milímetros por 
metro (mm/m) ou em metros por quilômetro (m/km).

21  Obtido a partir de estimativas do Ministério dos Transportes.
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Embora o IRI seja uma escala aberta, em geral ele varia de 0 (mm/m) 
a 20 (mm/m), onde zero implica uma superfície de pavimento totalmente 
lisa. normalmente, o IRI corresponde à qualidade da rodovia da seguinte 
forma: abaixo de 1,7 para pistas de aeroporto e super-rodovias; 1,7–3 para 
pavimentos novos e pavimentos mais velhos em boas condições; 3–9 para 
rodovias com imperfeições de superfície, entre elas pavimentos mais anti-
gos, danificados, e algumas estradas não pavimentadas com manutenção; 
9–14 para estradas com frequentes depressões rasas e algumas fundas, 
inclusive com pavimentos danificados, algumas estradas de terra com 
manutenção e estradas de terra irregulares; e mais de 14 para estradas 
não pavimentadas com valas causadas por erosão e depressões profundas. 
Para uma análise detalhada do IRI, ver UMTRI, 2002.

O Instituto nacional de Vías (InVIAS), órgão nacional rodoviário 
da Colômbia, está encarregado de monitorar as condições das principais 
estradas do país. O Instituto divide as condições de cada arco da rede 
rodoviária principal em categorias amplas como “em bom estado”, “em 
estado razoável” e “em mau estado”, e mede essas condições mediante 
inspeção visual. As categorias amplas usadas pela InVIAS correspondem 
aproximadamente às do IRI, da seguinte forma: bom estado (0–3), razoável 
(3–9) e mau (9–14), em que os números em parênteses correspondem ao IRI.

É útil fazer a correspondência das categorias do InVIAS com as 
do IRI, porque ela permite o uso de outros estudos de transporte para 
ajustar a velocidade do veículo e os custos de transporte às condições da 
estrada com base nos critérios do IRI.

O primeiro ajuste feito refere-se à velocidade do veículo. É natural 
pensar que ela está negativamente associada à rugosidade da estrada, mas 
sem fazer as medições de velocidade diretamente nas estradas é, na ver-
dade, difícil avaliar o quanto os motoristas diminuem a velocidade quando 
as condições da estrada se deterioram. Uma maneira de fazer isso é avaliar 
como a qualidade da estrada determina a qualidade da viagem. nessa área, 
foram desenvolvidas várias diretrizes internacionais, por razões de saúde. 
Por exemplo, a ISO 2631–1 define como quantificar o impacto da vibração 
de corpo inteiro (VCI) sobre a saúde e o conforto do motorista e dos pas-
sageiros. Essas diretrizes têm sido usadas para gerar limites máximos de 
velocidade. Em uma aplicação interessante dessas diretrizes realizada por 
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Ahlin e granlund (2002), os autores estimaram a relação entre a rugosidade 
da estrada (medida em termos do IRI), a VCI vertical e a velocidade veicular, 
combinando-a com as diretrizes da ISO para converter os limites de VCI 
a limites correspondentes aproximados do IRI e/ou velocidades de veículos.

Começando com a quantificação da VCI, essa medida é normalmente 
expressa em termos da aceleração ponderada pela frequência no assento 
da pessoa sentada ou nos pés da pessoa em pé, e pode ser medida em 
unidades de metros por segundo ao quadrado (m/s²). Segundo a ISO 2631, 
o nível base de reação à VCI é considerado “confortável” e vai de 0  
(0 m/s2) a 0,315 m/s2. Acima desse nível, espera-se uma reação “levemente 
confortável”. Quando a exposição excede 0,5 m/s2, a reação esperada é 
“levemente desconfortável”. Esse nível coincide com o limite usado pela 
União Europeia no EU Machinery Directive. Quando a exposição exce-
de 0,8 m/s2, a reação esperada é “desconfortável”. A exposição diária 
a esse nível pode ter efeitos de longo prazo sobre a saúde (ver a seção 
sobre avaliação de saúde na ISO 2631). Uma exposição acima de 1,25 m/
s2 é considerada “muito desconfortável”; em muitos países, considera-se 
ilegal a exposição a esse nível por oito horas diárias. Por fim, uma exposição 
acima de 2 m/s2 é considerada “extremamente desconfortável”.

Ahlin e granlund (2002) usam essas diretrizes nos seus cálculos de 
um modelo matemático para, primeiro, extrair uma relação entre rugosi-
dade da estrada, VCI vertical e velocidade veicular. Depois, usando 0,8 m/
s2 como o limite para a VCI correspondente a “desconfortável” segundo 
a ISO 2631, eles obtêm a seguinte relação entre “velocidade confortável 
do veículo” — cvs (km/h) — e IRI (mm/m):

 cvs
IRI n

= ⋅










−
80

5

2
1

 

onde n é um parâmetro para a amplitude da rugosidade.22 Para a maioria 
das estradas, o expoente n tem um valor de cerca de 1,8. Portanto, para 

22  O valor de n é baixo para estradas em que as amplitudes dominantes de rugosidade têm 
comprimentos de onda curtos, como numa rodovia moderna com superfície deteriorada 
e muitos buracos. O valor de n é alto para estradas em que as amplitudes dominantes de 
rugosidade têm comprimentos de onda longos, como em velhas estradas rurais de baixo 
movimento (Ahlin e granlund, 2002).
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uma estrada com rugosidade de 6 em termos de IRI a velocidade confor-
tável do veículo deveria ficar abaixo de 50,7 km/h. Em velocidades acima 
dessa, a viagem seria “desconfortável”, segundo a ISO 2631, e poderia ter 
consequências de longo prazo sobre a saúde dos ocupantes do veículo. Esta 
é a fórmula usada para se obterem as velocidades para dirigir nos arcos da 
rede colombiana, de acordo com suas condições. A Tabela A.2 apresenta 
a relação entre as condições da estrada, o IRI e as velocidades resultantes 
que são usadas (coluna 4).

Ajustes dos custos de transporte à qualidade das estradas: manutenção, 
reparos, pneus e depreciação

Ao mesmo tempo em que baixas velocidades elevam o custo de transpor-
te devido ao maior tempo em trânsito, a qualidade da rodovia também 
aumenta os custos de manutenção, reparos, pneus e depreciação devido 
à redução da vida do veículo.23 Barnes e Langworthy (2003) apresentam 
um modelo matemático para o planejamento de rodovias que calcula os 
custos de operação de carros e caminhões e também incorpora fatores de 
ajustamento segundo as condições da estrada. Os autores basearam seus 
multiplicadores de ajustamento em avaliações empíricas disponíveis em 
vários países, entre eles os Estados Unidos e a nova Zelândia. Segundo os 
autores, o multiplicador de ajustamento para custos de manutenção, repa-
ros, pneus e depreciação para um IRI igual ou mais alto do que 2,7 é 1,25. 
Em outras palavras, esses custos aumentam em 25% quando o caminhão 
transita em estradas com condições associadas a um IRI igual ou mais alto 
do que 2,7. Este estudo representa um guia geral sobre como ajustar os 
custos de manutenção, reparos, pneus e depreciação em nossos cálculos. 
A Tabela A.2 (coluna 5) apresenta os resultados a que chegamos, de que 
esses custos aumentam 25% quando a estrada é classificada como “em 
estado razoável” e também quando é classificada como “em mau estado”.

23  Embora haja consenso na literatura sobre o fato de que os custos de manutenção, 
pneus, reparos e depreciação são afetados pelas condições das estradas, o efeito sobre 
o consumo de combustível não é tão claro. Muitos argumentam, por exemplo, que não 
existe diferença mensurável no consumo de combustível em estradas pavimentadas de 
diferentes níveis de rugosidade.
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Custos de transporte ad valorem

Uma vez que se obtenha o custo de transporte de uma tonelada de 
mercadoria genérica para cada rota, calcula-se o custo de transporte ad 
valorem para cada produto da seguinte forma:

 tc TC
w

Ejrpt rpt
jrpt

jrpt

= ⋅( )  

onde tc TC
w

Ejrpt rpt
jrpt

jrpt

= ⋅( ) é o custo de transporte ad valorem do produto j que é trans-
portado da região r ao porto p no ano t, TCrpt  é o custo de transporte 
para expedir uma tonelada de mercadoria genérica da região r ao porto 
p no ano t, 

tc TC
w

Ejrpt rpt
jrpt

jrpt

= ⋅( )  é o peso (expresso em toneladas) do produto j; 
tc TC

w

Ejrpt rpt
jrpt

jrpt

= ⋅( )
 é 

seu valor de exportação.
Além dos custos de transporte que dependem da distância, da relação 

peso-valor dos bens que estão sendo remetidos e das condições da estrada, 
o custo de transporte ad valorem neste capítulo inclui também o custo diário 
ad valorem do tempo das exportações. Este é calculado multiplicando-se 
um indicador geral de sensibilidade ao tempo, desenvolvido por Hummels 
e Schaur (2012), pelo tempo empregado no transporte por rota interna. 
Esse custo do tempo é medido em base ad valorem. Para uma descrição 
do indicador de sensibilidade ao tempo, ver Hummels e Schaur (op. cit.).

Apêndice Técnico B – Estimação do impacto dos custos de transporte 
sobre o comércio internacional

O modelo empírico baseia-se na seguinte especificação:

Tabela A.2  Fatores de ajustamento à qualidade da estrada

Classificação 
da INVIAS

Escala 
do IRI

Ponto médio 
do IRI Velocidade máxima

Aumento 
percentual de custo

Bom estado (0–3) 2 Velocidade máx. legal da estrada 0

Estado 
razoável

(3–9) 6 50,7 km/h ou veloc. máx. legal 
da estrada, ou o que for menor

25

Mau estado (9–14) 11 11,1 km/h 25

Fonte: Cálculos do autor. 
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 ln( ) ln( )E tcjrpt jrpt jrp t jrpt= ⋅ + + +β α α µ1  (b.1)

em que 
tc TC

w

Ejrpt rpt
jrpt

jrpt

= ⋅( )
 são as exportações do produto j da região r ao porto p no ano 

t,24 ln( ) ln( )E tcjrpt jrpt jrp t jrpt= ⋅ + + +β α α µ1  é igual a 1+custo de transporte ad valorem para expedir o produto 
j da região r ao porto p no ano t, α jrp  é o efeito fixo produto-região-porto,

ln( ) ln( )E tcjrpt jrpt jrp t jrpt= ⋅ + + +β α α µ1  é o efeito fixo de um ano, e µ jrpt  é o termo de erro. β1 é o coeficiente 
de interesse. A equação é estimada separadamente para os três grupos de 
produtos: agrícolas, industriais e de mineração. Os grupos de produtos são 
definidos segundo a classificação da OMC, que por sua vez define bens 
segundo a Revisão 3 da Classificação Padrão do Comércio Internacional 
(SITC, sigla em inglês). A Tabela B.1 mostra o resultado das estimações.

Tabela B.1  Principais resultados econométricos

Regressor
(1)

Agricultura
(2)

Mineração
(3)

Indústria

Custos de transporte ad valorem –7,955***
(0,8739)

–5,999***
(1,2794)

–7,7931***
(0,2822)

Efeito fixo produto-região-porto Sim Sim Sim

Efeito fixo do ano Sim Sim Sim

Observações 10.337 2.739 8.7512

R2 0,93 0,93 0,89

Fonte: Cálculos do autor.
Nota: A tabela mostra estimações de MQO da equação (b.1) para o período 2004–2006. Erros padrão robustos 
estão entre parênteses. ***; **; * significativo nos níveis de 1%, 5% e 10% respectivamente.

24  “Porto” aqui se refere a portos, aeroportos ou fronteiras.
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5
Custos internos de transporte 
e as disparidades regionais de 
exportação do México

Introdução

Desde o início da década de 1940, a distribuição espacial da atividade 
econômica do México, inclusive a indústria e o comércio exterior, tem-se 
concentrado fortemente em alguns municípios nas regiões Centro-Leste 
e nordeste do país, sendo que os benefícios da industrialização e integra-
ção com os mercados internacionais em grande medida não alcançam os 
municípios do noroeste e Sul.

Já amplamente discutida na literatura sobre comércio e geografia 
econômica, essa realidade dual parece estar enraizada na interação entre 
história, geografia, economias de escala e em um conjunto de políticas 
comerciais, industriais e de infraestrutura.

As políticas de substituição de importações do período 1947–1985 e 
o desenvolvimento precário da infraestrutura de transportes conspiraram 
para concentrar as indústrias do país ao redor da Cidade do México, no 
Centro-Leste, ao estimular as empresas a vender no mercado interno, 
e, por conseguinte, a buscar as economias de escala e os menores custos 
de transporte oferecidos pelas maiores cidades do país.

Posteriormente, a liberalização comercial de meados da década 
de 1980 e a assinatura do nAFTA (Tratado de Livre Comércio da América 
do norte, na sigla em inglês) dez anos depois viriam alterar esses incentivos, 
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praticamente removendo o viés antiexportação que os altos níveis de pro-
teção implicavam. Como resultado, uma parcela expressiva das empresas 
manufatureiras saiu da Cidade do México e do Centro-Leste à procura 
de custos menores de mão de obra e transporte, fatores necessários para 
se competir nos mercados de exportação. Contudo, a maior parte dos 
benefícios dessa mudança foi capturada pelo nordeste e Centro-Oeste, 
com a exclusão de outras regiões do país. Em particular, o Sul, com sua 
falta de infraestrutura, ainda não se beneficiou da crescente integração 
do México com os mercados norte-americano e internacionais.

Este capítulo procura contribuir para um melhor entendimento do 
papel dos custos internos de transporte nesse desenvolvimento regional-
mente desigual da economia mexicana mediante um estudo detalhado 
do impacto desses custos na distribuição regional das exportações. Este 
estudo, como se mencionou no primeiro capítulo deste volume, envolve 
desafios empíricos e teóricos. Em relação aos primeiros, enfrentamos difi-
culdades para encontrar dados confiáveis sobre os custos de transporte dos 
portões das fábricas até a alfândega. Em relação aos últimos, enfrentamos 
ambiguidades quanto ao sentido da causalidade: os custos de transporte 
talvez exerçam impacto nas exportações de um determinado município, 
mas o argumento também se aplica no sentido contrário: economias de 
escala criadas pelo volume de exportações também podem afetar os 
custos internos de transporte.

Para resolver essas dificuldades, criamos e analisamos um conjunto 
de dados georreferenciados, em nível de empresa, que fornecem estima-
tivas confiáveis dos custos de transporte de produtos dos portões das 
fábricas até a alfândega. Utilizamos esses dados para projetar o impacto 
dos custos internos de transporte no desempenho das exportações muni-
cipais, considerando, pelo menos parcialmente, a questão da causalidade  
inversa.

nossos resultados apoiam a noção de que os custos internos de 
transporte têm desempenhado um papel importante na evolução das 
disparidades regionais de exportação no México, eliminando as vantagens 
dos menores custos da mão de obra e da terra nas regiões periféricas, onde 
há carência de infraestrutura, sobretudo após a liberalização comercial 
no fim da década de 1980 e início da década de 1990.
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Uma breve história das disparidades regionais no México

A industrialização tomou impulso no México no fim da década de 1940, no 
âmbito de uma estratégia típica de substituição de importações caracteri-
zada por tarifas elevadas de importação, cotas e licenças de importação. 
Essa estratégia, que envolveu insumos e produtos locais com preços 
bem acima do nível internacional, forçou as empresas a se concentrar 
no mercado interno. A maioria optou por produzir na Cidade do México 
e arredores, a região mais rica e de maior densidade populacional do país. 
Para as empresas, tinha sentido comercial situar-se no Centro-Leste, não 
apenas por causa das economias de aglomeração (por exemplo, mão de 
obra especializada e fornecedores) e das economias de escala no nível das 
fábricas, mas também pelos menores custos de transporte, uma dinâmica 
que levaria a disparidades regionais crescentes.1

Como mostra a Tabela 1, em 1985 quase 52% da produção manu-
fatureira mexicana estavam localizados no Centro-Leste, um nível de 
concentração significativamente superior ao de outras atividades eco-
nômicas; a única exceção era a mineração, em virtude da abundância de 
recursos naturais na região Sul. Essa rápida concentração de atividade 
manufatureira criou disparidades de renda cada vez maiores à medida que 

1  Ver Krugman (1991) e Krugman e Livas (1996).

Tabela 1   Distribuição regional do PIB por setor econômico,  
1985 (%)

Setorb

Regiãoa

Sul Centro-Leste Centro-Oeste Nordeste Noroeste

Agricultura 29,2 13,0 26,0 12,9 18,8

Mineração 77,7 2,9 5,9 9,9 3,5

Indústria 8,0 51,7 17,7 16,8 5,7

Outros setores 18,3 40,4 17,8 14,1 9,2

Fonte: Elaboração própria com dados da composição regional do PIB setorial que foram obtidos no INEGI.
Nota: Estimativas dos autores.
a O Apêndice Técnico A apresenta uma descrição detalhada das regiões Nordeste, Noroeste, Centro-Leste, Centro-

Oeste e Sul. 
b Setores industriais, conforme definição pelo INEGI, no nível de um dígito da classificação do SCIAN-2007.
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os salários no Centro-Leste subiram com mais rapidez do que nas outras 
regiões (Figura 1). Em 1985, as rendas médias na manufatura no Sul eram 
apenas 43,5% dos salários auferidos na Cidade do México.

A agressiva liberalização comercial a partir de 1985, e, em particular, 
a adesão ao nAFTA em 1994, colocou em questão a posição dominante 
do Centro-Leste.2 Como Krugman e Livas (1996) previram, a liberaliza-
ção comercial, sobretudo o nAFTA, reduziu a aglomeração industrial ao 
redor da Cidade do México, como reação das empresas às mudanças nos 
incentivos de exportação e à competição crescente no mercado interno.

Contudo, como mostra a Figura 2, a maior parte dos benefícios dessa 
desconcentração foi para o nordeste e Centro-Oeste, cujas parcelas do 
PIB industrial aumentaram 6,4 e 7 pontos percentuais, respectivamente. 
Ao mesmo tempo, a parcela do PIB industrial do Centro-Leste caiu 17,3%. 
O Sul e o noroeste registraram ganhos apenas marginais.

não foi possível encontrar dados históricos confiáveis de longo prazo 
sobre a distribuição regional das exportações, mas parece razoável supor 
que ela reflete as mudanças na distribuição regional do PIB, ou seja, uma 
concentração muito alta no Centro-Leste durante os anos de substituição 
de importações e uma intensa migração para o nordeste após a liberaliza-
ção do comércio e o nAFTA. Esta suposição é compatível com os dados 
de 2010 (da Figura 3), que mostram uma distribuição espacial similar à do 
PIB industrial, mas com algumas nuances importantes: uma presença 
significativamente maior do nordeste, cuja participação de quase 35% do 
total das exportações deriva da proximidade do mercado dos EUA, para 
onde se destinam 80% das exportações do México; e uma participação 
de apenas 2% para os do Sul.3

Este padrão irregular de desconcentração, tanto na produção 
industrial quanto nos níveis de exportação, indica que as mudanças pro-

2  Ver Hanson (1998).
3  Também se observam disparidades significativas na quantidade de produtos exporta-
dos e nos destinos. O Centro-Leste exporta 25% mais produtos (sistema harmonizado 
de 10 dígitos) do que o Centro-Oeste e duas vezes a quantidade exportada pelo Sul. 
O Centro-Leste e o nordeste também exportam para uma diversidade maior de destinos, 
para uma média de 186 países. Ou seja, 20,1% e 46,4% mais destinos do que as empresas 
no Centro-Oeste e Sul, respectivamente.
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movidas pela liberalização comercial, a despeito de seu impacto dramático 
no Centro-Leste, não reduziram as disparidades regionais de renda de 
forma significativa. Com efeito, há evidências que sugerem que essas 
disparidades podem ter sido exacerbadas. Por exemplo, uma comparação 
das disparidades regionais de renda industrial nos períodos antes e depois 
da liberalização mostra que todas as regiões perderam ainda mais terreno 

51,7%
17,7%
16,8%
8,0%
5,8%

100
85,8
67,3
56,7
55,8
43,5

FIGURA 1     Distribuição regional da indústria e diferenças de renda per 
capita, 1985

Fonte: Os dados referentes ao PIB industrial e população foram obtidos no INEGI.
Nota: Estimativas dos autores. O Apêndice Técnico A apresenta uma descrição detalhada das regiões Nordeste, 
Noroeste, Centro-Leste, Centro-Oeste e Sul. A Figura acima (b) mostra as diferenças de renda per capita manufatureira 
(RPCPM) entre as regiões. Essas diferenças foram calculadas da seguinte forma: primeiro, calculamos a diferença de 
RPCPM de cada estado como sendo a razão entre seu PIB per capita manufatureiro e o da Cidade do México. Em 
seguida, calculamos a média ponderada das diferenças dos estados de cada região, usando como peso a parcela do 
estado no PIB manufatureiro da região.

(a) Participação no PIB industrial

(b) Diferenças de renda per capita industrial 
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para a Cidade do México, sobretudo o Sul (Figura 4).4 Estimativas mais 
rigorosas da convergência da renda per capita apontam para um cenário 
mais complexo. Por exemplo, a Figura 5 examina a assim chamada con-
vergência beta (ou seja, a hipótese de que as regiões mais pobres crescem 
com mais rapidez do que as regiões mais ricas) dos períodos antes e depois 
da liberalização. O resultado é compatível com evidências empíricas an-
teriores, que mostravam uma reversão na convergência da renda regional 
per capita no período imediatamente posterior à liberalização comercial 
(Chiquiar, 2005). Mas também mostra que essa reversão foi breve, com 
uma retomada da convergência após a assinatura do nAFTA em 1995.

O nível atual de disparidades sugere que a velocidade da conver-
gência tem sido muito menor do que se poderia esperar de um processo 
de liberalização comercial que reduziu drasticamente os incentivos para 

4  Há que se observar que a migração inter-regional não teve um impacto significativo na 
redução das diferenças de renda entre as regiões. Com efeito, tanto o Sul como o noro-
este aumentaram sua população 5% e 9%, respectivamente, durante o período, enquanto 
a população do Centro-Leste diminuiu 7,6% (dados do InEgI).
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FIGURA 2    Mudanças na distribuição regional do PIB industrial, 
1985–2010

Fonte: Os dados referentes ao PIB industrial foram obtidos no INEGI.
Nota: Estimativas dos autores. O Apêndice Técnico A apresenta uma descrição detalhada das regiões Centro-Leste, 
Centro-Oeste, Nordeste, Noroeste e Sul.
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Fonte: Os dados referentes às exportações por região econômica foram obtidos na Secretaria da Economia.
Notas: Estimativas dos autores. O Apêndice Técnico A apresenta uma descrição detalhada das regiões, Centro-Leste, 
Nordeste, Noroeste, Centro-Oeste e Sul. A figura acima mostra as parcelas das exportações das regiões em relação ao 
volume total de exportações do México.
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FIGURA 4    Mudanças na renda regional per capita industrial, 1985 
versus 2010

Fonte: Os dados referentes ao PIB industrial e população foram obtidos do INEGI.
Nota: Estimativas dos autores. O Apêndice Técnico A apresenta uma descrição detalhada s das regiões Centro-Leste, 
Centro-Oeste Nordeste, Noroeste e Sul. A figura mostra o diferencial de renda per capita manufatureira (RPCPM) das 
regiões em relação ao Distrito Federal em 1985 e 2010, respectivamente. Esse diferencial foi calculado da seguinte 
forma: primeiro, calculamos o diferencial de RPCPM de cada estado como sendo  a razão entre seu PIB industrial per 
capita  e o da Cidade do México. Em seguida, calculamos a média ponderada dos diferenciais dos estados de cada 
região, usando como peso a parcela do estado no PIB industrial da região.
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as empresas se concentrarem no Centro-Leste. É verdade que a força 
gravitacional do mercado dos EUA favoreceria as regiões ao longo da fron-
teira, mas isso não explica por que os benefícios ficaram tão concentrados 
no nordeste e por que não chegaram a outras regiões fronteiriças, como 
o noroeste. Ademais, a distância dos EUA não pode explicar, por si só, 
por que o Sul exporta tão pouco, considerando-se o custo bem menor da 
mão de obra e a proximidade dos países vizinhos ao sul do México. Como 
argumentam Davila, Kessel e Levy (2002), uma parte importante da res-
posta pode estar no desenvolvimento lento e regionalmente enviesado da 
infraestrutura de transportes.

A rede subjacente de transportes

Como na maioria das economias latino-americanas, há evidências 
abundantes que sugerem que o desenvolvimento regionalmente dese-
quilibrado da infraestrutura de transportes no México desempenhou um 
papel importante na consolidação e no aprofundamento das disparidades 
econômicas regionais. O que torna o país um caso particularmente inte-
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FIGURA 5    Convergência do PIB industrial per capita 
 Resultados ex-ante e ex-post as reformas do comércio de 

1985 e 1994

Fonte: Os dados referentes ao PIB industrial foram obtidos do INEGI.
Nota: Estimativas superiores a zero implicam que o PIB per capita cresceu a taxas maiores nos estados mais ricos (barra 
vermelha), e estimativas inferiores a zero significam que o PIB per capita aumentou a taxas maiores nos estados menos 
desenvolvidos (barras azuis). Estimativas dos autores. Ver mais detalhes no Apêndice Técnico B.
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ressante e intrigante é o fato de que tanto a sua herança colonial como 
as políticas adotadas no período inicial de sua independência colocaram 
-no em posição favorável para evitar este resultado.

Como em outros países da região, os investimentos iniciais em 
transportes tiveram como objetivo básico conectar as regiões produtoras 
de commodities – nesse caso, predominantemente minas – aos portos mais 
próximos, onde os minerais seriam embarcados para a Espanha.5 Contudo, 
como resultado do efeito combinado da história pré-hispânica (a conquista 
do império asteca com sede na Cidade do México) e da distribuição espa-
cial dos recursos minerais, tanto a capital política e administrativa como 
as minas mais produtivas do país estavam afastadas da costa, espalhadas 
por uma área extensa no Centro e norte do país.

Estes fatores, assim como a costa Pacífica do país, que lhes permitia 
acesso a um comércio ocasional com a Ásia e outras colônias espanholas, 
e a proximidade à economia norte-americana em franco crescimento, 
levaram ao desenvolvimento de uma infraestrutura de transportes muito 
mais extensa e regionalmente dispersa do que, por exemplo, a do Brasil, 
a outra economia latino-americana comparável em termos de dimensão 
territorial (ver Capítulo 2). Essa vantagem inicial foi consideravelmente 
ampliada durante o Porfiriato (1876–1911, período da presidência de Porfirio 
Diaz), quando investimentos estrangeiros foram usados para construir 
quase 20 mil quilômetros de ferrovias, ligando a Cidade do México às 
regiões norte, Sul e Oeste do país.6

Embora auspiciosos, esses progressos iniciais já apresentavam defi- 
ciências importantes, que seriam reforçadas pelo desenvolvimento posterior 
da rede de transportes. Entre as deficiências destacavam-se a estrutura 
radial da rede, com a Cidade do México no centro, agravada pela falta de 
investimentos no Sul e noroeste, que deixaria essas regiões com poucas 
conexões com o resto da malha e com os mercados mundiais. A estru-
tura radial forçaria o comércio interno e externo a passar pela altitude 

5  Ver, por exemplo, Coatsworth (1981).
6  Coatsworth, op cit., p. 18. Em 1911, a densidade ferroviária do México, por exemplo, era 
de 1,02 por 100 km2 de território, quase quatro vezes superior à do Brasil (cálculo próprio 
baseado em dados ferroviários em Delamadrid ,2001, e IBgE, 1990).
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elevada e o congestionamento das regiões centrais do país, aumentando 
significativamente os custos de transporte para as regiões periféricas.7

A mudança radical do México para rodovias, que começou no fim 
da década de 1920 e culminou na “revolução rodoviária” das décadas 
de 1950 e 1960, integrou grande parte do país de forma significativa e criou 
um mercado nacional.8 Mas, não obstante a construção de uma malha 
nacional de 42 mil quilômetros de estradas pavimentadas, as deficiências 
estruturais do período ferroviário não foram resolvidas.9 A malha rodoviária 
foi construída com base no mesmo padrão radial das ferrovias, com inves-
timentos muito concentrados nas regiões Centro-Leste e Centro-Oeste. 
Em 1970, a densidade de estradas pavimentadas em ambas as regiões era 
de duas a três vezes maior do que a do resto do país.10

Mais especificamente, a revolução rodoviária não avançou o suficien-
te para criar uma infraestrutura de transportes de classe internacional. Os 
indicadores do início da década de 1970, como o da densidade rodoviária, 
eram inadequados até mesmo pelos padrões modestos da América Latina 
na época.11 Ademais, o enfoque nas rodovias deixou as ferrovias pratica-
mente estagnadas e carentes de investimentos, não obstante seu valor 
indiscutível para um país de dimensões continentais. Até 1970, 60 anos 
após o fim do Porfiriato e 30 anos após a nacionalização das ferrovias, 
a malha ferroviária havia crescido meros 20% e estava ainda mais concen-
trada nas regiões centrais do que as rodovias. Por exemplo, a densidade 
ferroviária no Centro-Leste era 11 vezes maior do que a do Sul.12 Sob estas 
circunstâncias, não é de surpreender que os caminhões tenham se tornado 
o modo de transporte dominante no país, movendo 70% da carga interna 

7  Davila, Kessel e Levy, op cit.
8  Para obter detalhes sobre o boom, ver, por exemplo, garcía Martínez, 1992, e Fullwi-
der, 2009.
9  Anuario Estadístico de los Estados Mexicanos, 1971.
10  As densidades de estradas pavimentadas no Centro-Oeste, Centro-Leste, noroeste, 
nordeste e Sul eram, respectivamente, 5,3, 5,7, 2,2, 2,9 e 2,3 km por 100 km2 de território. 
Quando excluímos os estados do golfo, que historicamente se beneficiaram da infraes-
trutura desenvolvida para o comércio colonial e o setor petrolífero, a densidade no Sul 
é ainda menor, chegando a 1,6 km (Anuario Estadístico de los Estados Mexicanos, 1971).
11  Ver Islas Rivera (1990). Em 1970, a densidade rodoviária do México era a 10a maior na 
América Latina.
12  Anuario Estadístico de los Estados Mexicanos, 1971.
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no início da década de 1970, em comparação com 24% para as ferrovias 
e apenas 5% para a cabotagem.13

As décadas imediatamente após o boom das rodovias foram marca-
das pela redução do investimento público, que alcançou seu ponto baixo 
durante a crise da dívida da década de 1980. De acordo com estimativas, 
os investimentos nos transportes feitos pelo governo federal de longe 
a principal fonte de recursos — caíram de uma média de 2% do PIB du-
rante os anos do boom para 0,7% na primeira metade da década de 1980.14 
Os recursos ficaram cada vez mais escassos, mas a malha rodoviária 
continuou a crescer, embora a um ritmo mais lento, enquanto o governo 
tentava conciliar demandas concorrentes para lidar com a manutenção e o 
congestionamento no centro e desenvolver a infraestrutura na periferia. 
Segundo a conclusão de um analista (Islas Rivera, 1990, p.162), nenhuma 
das questões teve solução satisfatória.

Durante as últimas duas décadas, algumas inciativas promissoras 
permitiram que se recorresse aos recursos financeiros e à capacidade 
de gestão do setor privado, mas a experiência não foi sem percalços. As 
primeiras iniciativas de relevo vieram com a Lei de Reforma dos Portos 
e o programa de concessão de rodovias de 1993. A primeira abriu o setor 
à competição e à gestão descentralizada, que resultaram em maiores 
investimentos e produtividade; a última, no entanto, foi prejudicada por 
falhas conceituais que levaram o governo a reassumir o controle quatro 
anos depois. O programa teve que aguardar até 2003 para ser relançado 
e, em 2011, contava com apenas 18 concessões, abrangendo 1.306 km, 
uma fração mínima dos 141.361 km de estradas pavimentadas do país.15 
Uma iniciativa mais decisiva ocorreu nas ferrovias, que foram privatizadas 
quase na íntegra em 1997, na tentativa de impedir o desaparecimento 
total do setor. A privatização produziu ganhos expressivos de produ-
tividade (OCDE, 2005), mas o setor ainda não fez grandes avanços 
em termos de parcela da carga interna transportada, que era estimada 

13  Islas Rivera, op. cit. Tabela 2.4.
14  Islas Rivera, op. cit. Tabela 2.3
15  SCT (2011) e Anuario Estadístico SCT, 2011. Para uma análise do programa, ver, por 
exemplo, Carpintero e gomez-Ibanez (2011). Para uma análise da Lei de Reforma dos 
Portos, ver Banco Mundial (2005).
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em 9% em 2012. Também não houve nenhuma expansão significativa 
da malha.16

Esforços importantes voltados para a promoção do investimento 
público na malha rodoviária tiveram de esperar até o início da década 
de 2000, quando se estima que os investimentos em estradas dobraram 
entre os períodos 1995–2000 e 2001–2006. Esse aumento no inves-
timento público foi complementado por uma onda de investimentos 
privados estimulados pelo programa de concessões, que triplicou o total 
de investimentos na malha durante o período.17 A iniciativa mais recen-
te, o Programa nacional de Infraestrutura de 2007–2012, definiu metas 
para a realização de investimentos públicos e privados combinados em 
toda a rede de transportes, em valor equivalente a 4,1% do PIB em um 
período de 6 anos.18

Embora esse nível mais elevado de investimento represente um 
avanço claro no período posterior ao boom, ainda parece modesto do 
ponto de vista histórico e internacional. Por exemplo, segundo esti-
mativas do governo, os investimentos públicos e privados executados 
em 2006–2011 representaram uma média anual de 0,6% do PIB, ou 
seja, menos da metade do que foi investido durante o “boom rodoviário” 
e aproximadamente um terço do que o Chile estava investindo apenas 
em transportes terrestres na primeira metade da década de 2000. Além 
disso, 70% desses recursos foram investidos em estradas; claramente, 
nenhuma atenção maior estava sendo dada à mudança da composição 
modal da rede de transportes.19

Uma breve análise da situação atual da infraestrutura de transportes 
do México também não deixa nenhuma dúvida de que o aumento dos 
investimentos na última década apenas começou a suprir as deficiências 
resultantes de décadas de subinvestimento, sobretudo nas regiões peri-
féricas e em alternativas mais baratas e eficientes. Em 2011, a densidade 

16  SCT, 2011b.
17  PnD, 2006.
18  PnI, 2007.
19  Quinto Informe del Plan de Desarrollo, 2007–2012. Os valores referentes ao Chile foram 
obtidos em Calderón e Servén, 2010.
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rodoviária geral do México era de apenas 19 km por 100 km2 de território, 
comparados com 42 km nos EUA. Além disso, apenas 38% da malha 
mexicana estavam pavimentados, comparados com praticamente 100% 
nos EUA. O México também ficava atrás em densidade ferroviária, com 
cerca de metade do nível dos EUA.20

Um aspecto talvez ainda mais relevante para os fins deste capítulo 
é o fato de que há uma disparidade regional profunda por trás dessas 
médias nacionais. A distribuição espacial da infraestrutura de transportes 
do México continua, em grande medida, a favorecer as regiões centrais, 
em virtude da distribuição radial das rodovias e ferrovias. Como mostra 
a Figura 6, ambas as redes rodoviária e ferroviária troncais continuam 
com a mesma estrutura radial que caracterizava a malha ferroviária 
construída mais de um século atrás, durante o Porfiriato. Além disso, 
a Figura 7 mostra que essas disparidades regionais não estão diminuin-
do. na realidade, houve um aumento significativo nos últimos 50 anos, 
não obstante os avanços consideráveis observados em algumas re- 
giões — como o Sul.21

Como no Brasil, discutido no Capítulo 2, a lentidão e o desequilíbrio 
modal e regional desse desenvolvimento de transportes provavelmente 
posicionaram o México no topo da canônica curva do sino mencionada na 
literatura sobre geografia econômica. A curva descreve uma relação entre 
disparidades regionais e custo de transporte, em que as disparidades são 
baixas nos pontos em que os custos do comércio são muito altos ou muito 
baixos, chegando ao pico quando os custos estão na faixa intermediária.22 
Os custos de transporte no México durante os anos de substituição de 
importações não parecem ter sido altos o suficiente para evitar a formação  

20  Anuario Estadístico SCT, 2011, e WDI, para os valores referentes aos EUA. A densidade 
ferroviária no México era de 1,4 km, comparados com 2,3 nos EUA.
21  O aumento da densidade rodoviária no Sul ocorreu principalmente nos estados ao longo 
do golfo do México e na península de Yucatan, que, historicamente, beneficiaram-se 
dos vínculos coloniais e dos investimentos em petróleo e turismo. O uso de indicadores 
alternativos, como quilômetros de estradas por 1.000 pessoas, não afeta significativa-
mente o cenário da disparidade em matéria de infraestrutura. Em 2010, esse indicador 
era 45,9 para o Centro-Leste e 25,5 e 14,7 para o Sul e o noroeste, respectivamente 
(SCT, 2010, e InEgI).
22  Ver, por exemplo, Combes, Mayer e Thisse, 2008.
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de um mercado nacional, mas também não foram baixos a ponto de 
impedir que as economias de escala e a aglomeração das regiões centrais 
dominassem as forças centrífugas dos custos menores de terra e mão de 
obra das regiões menos desenvolvidas.

Quando da abertura da economia ao comércio, no fim da década 
de 1980, a proximidade ao mercado dos EUA provavelmente ajudou 
o nordeste a superar as desvantagens de sua infraestrutura deficiente. 
Mas, para as regiões mais afastadas da fronteira com os EUA, a infra-
estrutura de transportes inadequada e radial deve ter prejudicado uma 
eventual relação comercial mais expressiva com os EUA, ou mesmo com 
os vizinhos ao sul do México.

FIGURA 6    Redes rodoviária e ferroviária troncais, 2011

Fonte: Arquivos de dados GIS fornecidos pela Secretaria das Comunicações e dos Transportes.

(a) Rede rodoviária federal

(b) Rede ferroviária
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na próxima seção, levaremos essas especulações teóricas aos dados 
georreferenciados, a fim de estimar o impacto direto dos custos internos 
de transporte sobre os exportadores mexicanos.

O papel dos custos de transporte: uma avaliação empírica

no México, como nos outros países discutidos neste volume, qualquer 
tentativa de estimar o impacto dos custos internos de transporte nas 
exportações municipais enfrenta pelos menos dois grandes desafios em-
píricos: identificar a origem (município) das exportações e o custo para 
transportá-las até a alfândega de saída. As empresas, normalmente, 
indicam a sede como local de origem de suas exportações, mas este nem 
sempre é aquele em que se dá a produção, o que cria um viés nos dados 
em favor das grandes cidades, como a Cidade do México. Quanto aos 
custos de transporte, falta de dados sobre o transporte interno ao longo 
das rotas que conectam os municípios às alfândegas faz com que a busca 
de dados alternativos seja um imperativo.

Para resolver o desafio da origem, utilizamos uma base de dados de 
transações aduaneiras fornecida pelo Ministério da Economia que abrange 
todas as exportações em 2007–2010 agregadas por município, produto 

1960 2011

0

5

10

15

20

25

Noroeste Nordeste Centro-Oeste Centro-Lest Sul

FIGURA 7    Densidade rodoviária regional: 1960 e 2011 
(Km2 por 100 Km de área) 

Fonte: Elaboração própria com dados do Anuario Estadístico de los Estados Mexicanos, 1960–1961, e Anuario 
Estadístico SCT, 2011. 
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(nível de produto de oito dígitos no Sistema Harmonizado) e alfândega. 
O viés das grandes cidades foi minimizado pela combinação de dados 
aduaneiros primários com informações do Diretório Estatístico nacional 
de Unidades Econômicas do México, que registra a atividade e localização 
de todas as empresas do país.

Para obter uma estimativa confiável dos custos internos de transpor-
te, adotamos o método de Combes e Lafourcade (2005), que usa dados 
georreferenciados sobre despesas operacionais de veículos de carga (me-
didos em toneladas por quilômetro) em toda a rede rodoviária, refletindo 
custos relacionados com tempo e distância, determinados pela extensão 
e qualidade das rotas. Infelizmente, devido à falta de dados, não pudemos 
incluir o impacto exercido pela topografia rodoviária sobre esses custos, 
o que é particularmente relevante para as regiões periféricas da malha 
rodoviária radial. Da mesma forma, não havia informações suficientes 
sobre os custos de outras opções modais, como ferrovias ou cabotagem. 
Mas, já que as rodovias representavam 87% de todo o transporte de carga 
do México em 2010, as consequências dessa omissão foram mínimas. As 
principais fontes de dados do transporte são a Pesquisa Anual de Serviços 
de Transportes do InEgI e o banco de dados de qualidade das rodovias 
da Secretaria das Comunicações e dos Transportes.

Calculamos os custos de transporte dos municípios até a alfândega 
pelas rotas menos onerosas, imputando os dados de transportes e ori-
gem/destino das exportações em uma versão digital da rede rodoviária 
mexicana com a ajuda do software de sistema de informações geográficas 
ARgIS. O banco de dados resultante inclui 508.842 observações sobre 
os custos internos de transporte de exportação para 34.374 empresas, 
exportando 6.509 produtos de 902 municípios23 para 49 alfândegas por 
meio das rotas rodoviárias de custo mínimo em 2007–2010 (ver o Apên-
dice Técnico C).

23  Originalmente a base de dados tem informação de exportações mexicanas de 969 muni-
cipalidades. Mas a disponibilidade dos dados de custos de transporte restringem a amostra 
usada para fazer estimativas da elasticidade do preço da demanda.  A base de dados usada 
nas estimativas tem 508.842 registros, os quais têm  informação dos custos de transporte 
e exportação para produtos feitos em 902 municipalidades.
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Basta uma análise superficial dos dados para identificar uma elevada 
concentração regional das exportações, que é ainda maior quando bai-
xamos ao nível municipal. Dos 2.457 municípios do México, apenas 37% 
exportaram em 2010, e os dez maiores exportadores — metade deles 
localizada nas duas regiões centrais, três no nordeste e dois no noroes-
te — representaram 62% das exportações do país.

Além disso, há sinais claros de uma correlação negativa entre 
o volume ou a quantidade de produtos exportados pelos municípios 
e o custo ad valorem de transporte de seus produtos até a alfândega de 
saída (medidos como porcentagem dos preços de exportação), como 
mostra a Figura 8.

Essa correlação negativa entre volume ou quantidade de produtos 
e custo de transporte também se verifica no nível regional, como mostra 
a Figura 9. neste caso, as regiões com a menor participação nas exportações 
e as menores quantidades de produtos exportados tendem a apresentar 
o custo agregado mais alto em relação aos transportes nacionais. Os ex-
portadores no Sul, por exemplo, que em 2010 representaram apenas 1,6% 
das exportações do país, em comparação com 35,4% no Centro-Leste, 
“pagaram” 94% mais do que os do Centro-Leste para transportar seus 
produtos até a alfândega.

Embora sugestiva, essa correlação está longe de ser conclusiva, 
pois é possível que reflita fatores não observáveis que podem ter afetado 
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FIGURA 8  Exportações e custo de transporte ad valorem, 2010

Fonte. Estimativas próprias dos autores.
Nota: As exportações, a quantidade total de produtos exportados e o custo de transporte ad valorem são específicos 
ao município-alfândega e ao ano de 2010.
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FIGURA 9    Participação regional nas exportações e custo regional de 
transporte, 2010

(a) Participação nas exportações

(b) Quantidade de produtos exportados

35,4%
34,9%
15,2%
12,9%
1,6%

7.643
6.121
5.893
4.951
3.493

4,7%
3,3%
2,9%
2,5%
1,7%

(c) Custo agregado médio do transporte interno

Fonte: Cálculos dos autores baseados em dados de exportação das alfândegas, obtidos na Secretaria de Economia, e 
dados de custos dos serviços de transporte da Pesquisa Anual de Serviços de Transportes do INEGI.
Nota: A Figura (a) mostra a participação de uma região nas exportações em 2010. A Figura (b) mostra a quantidade de 
produtos exportados pelos municípios de cada região. A Figura (c) mostra o custo interno médio de transporte ad 
valorem na região em 2010. O Apêndice Técnico A apresenta uma descrição detalhada dos estados de cada região.
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o desempenho das exportações, como, por exemplo, vantagens compa-
rativas decorrentes de riquezas naturais ou produtividade. Além disso, 
a causalidade pode ser bidirecional. níveis elevados de exportações devem 
reduzir os custos de transporte em decorrência das economias de escala 
no transporte e seu efeito de incentivo a investimentos voltados para 
a melhoria da infraestrutura.

Estimativa do impacto

Para uma análise mais rigorosa do papel desempenhado pelos custos de 
transporte, realizamos um exercício econométrico que busca isolar os efei-
tos desses custos dos outros determinantes das exportações e, ao mesmo 
tempo, levar em consideração a difícil questão da causalidade. Para tanto, 
estimamos uma equação derivada da teoria do comércio internacional 
que relaciona exportações municipais no nível do produto ao custo de 
transporte ad valorem até a alfândega de saída, ao mesmo tempo em que 
procura isolar a influência sobre as exportações das características dos 
municípios (vantagens comparativas e instituições), produtos (dimensão 
e transportabilidade) e às alfândegas (especialização portuária). Como 
o impacto dos custos de transporte deve apresentar uma variação consi-
derável entre produtos e regiões, estimamos não apenas o impacto médio 
entre todas as regiões e produtos, mas também o impacto específico de 
cada região e para uma categoria ampla de produtos, como manufatura, 
agricultura e mineração, analisando dados de 2007–2010. O Apêndice 
Técnico D discute a teoria e a estratégia empírica dessas estimações em 
mais detalhes.

A Figura 10 resume os resultados, confirmando que os custos de 
transporte têm um impacto negativo, econômica e estatisticamente signi-
ficativo, nas exportações dos municípios.24 Em média, uma redução de 1% 
no custo de transporte interno ad valorem leva a um aumento de 2,6% 

24  Como se descreve no Apêndice Técnico D, todos os efeitos estimados são significativos 
em 1%. nossos coeficientes estimados continuam significativos em 1%, mesmo quando 
agrupamos nossos erros padrão por setor, região e município. A Tabela D.4 apresenta um 
relatório detalhado de todos os resultados obtidos quando os erros padrão são agrupados.
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nas exportações. Esse efeito é 1,6 vezes maior para produtos agrícolas do 
que de manufatura ou mineração. O impacto é maior no Sul, a região com 
a menor participação nas exportações do país, onde uma redução de 1% 
no custo de transporte ad valorem aumenta as exportações em até 5%. 
Esse efeito estimado é 1,8 vezes maior do que no Centro-Leste, a região 
com a maior participação nas exportações do país.

Embora essas estimativas do impacto dos custos de transporte 
sejam reveladoras, é preciso analisá-las com cuidado, pois pode haver um 
viés criado pela causalidade inversa, como já mencionado. Ou seja, as ex-
portações municipais podem causar a redução dos custos de transporte. 
Para ultrapassar esse possível viés, calculamos as mesmas regressões, 
mas desta vez restringindo nossa amostra às exportações originadas em 
municípios e transportadas até alfândegas criadas antes dos séculos XVI, 
XVII ou XIX. O argumento é que essas instalações históricas precedem 
a influência moderna do comércio internacional nos custos de transporte. 
Os resultados sugerem que, se algum viés existe, não deve ser substancial, 
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FIGURA 10    Impacto dos custos internos de transporte ad valorem
 nas exportações por município

Fonte: Elaboração própria.
Nota: Esses resultados são os coeficientes da variável do custo ad valorem, estimados por meio de uma regressão de 
MQO (equações d.7 e d.8, conforme derivadas no Apêndice Técnico D), com o valor corrente das exportações como 
variável dependente. O impacto médio (Média) é obtido quando se usam os dados de todos os produtos e regiões em 
uma só regressão (Tabela D.1 – coluna 7). Os impactos setoriais e regionais são obtidos calculando-se uma regressão 
diferente para cada uma das três categorias de produtos — agricultura (Agr.), mineração (Min.) e indústria (Ind.) (Tabela 
D.2 – coluna 7) — e para cada uma das cinco regiões: Sul (S), Centro-Oeste (CO), Centro-Leste (CE), Nordeste (NE) e 
Noroeste (NO) (Tabela D.3 – coluna 7).
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pois a amostra reduzida não muda o sinal nem exerce nenhum impacto 
significativo.25

Também tentamos avaliar o impacto dos custos de transporte na 
quantidade de produtos exportados por município (definidos no nível 
de oito dígitos do Sistema Harmonizado), a assim chamada margem 
extensiva das exportações.26 A Figura 11 resume os resultados. Em média, 
uma redução de 1% nos custos internos de transporte ad valorem amplia 
a margem extensiva das exportações do município em 0,8%. O impacto 
da redução dos custos de transporte na mineração e na agricultura é oito 
vezes maior do que na indústria, e o efeito nas regiões segue o mesmo 
padrão observado no volume de exportações. Os municípios do Sul 
beneficiam-se quase duas vezes mais do que os do Centro-Leste.

25  Ver Tabela D.5 do Apêndice Técnico D.
26  Ver o Apêndice Técnico D, equações (d.9) e (d.10).
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FIGURA 11    Impacto dos custos internos de transporte ad valorem na 
 margem extensiva das exportações dos municípios

Fonte: Elaboração própria.
Nota: Esses resultados são os coeficientes da variável de custo ad valorem, estimados por meio de uma regressão de 
MQO (equações d.9 e d.10, conforme derivadas no Apêndice técnico D), com a quantidade de produtos exportados 
(oito dígitos no SH) como a variável dependente. O impacto médio (Média) é obtido quando se usam os dados de todos 
os produtos e regiões em uma só regressão  (Tabela D.6, painel A, coluna 1). Os impactos setoriais e regionais são 
obtidos calculando-se uma regressão diferente para cada uma das três categorias de produtos—agricultura (Agr.), 
mineração (Min.) e indústria (Ind.) (Tabela D.6, painel B, coluna 1) – e para cada uma das cinco regiões: Sul (S), 
Centro-Oeste (CO), Centro-Leste (CE), Nordeste (NE) e Noroeste (NO) (Tabela D.6, painel C, coluna 1). Os resultados 
são todos significativos em 1%.
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Esses impactos são bem menores do que os estimados para o valor 
das exportações, sugerindo que a maior parte dos ganhos provavelmente 
ocorre na margem intensiva (volume), não na margem extensiva (diver-
sificação). Esse resultado reflete, em parte, o fato de que as empresas da 
maioria dos municípios do país exporta uma quantidade limitada de pro-
dutos. Em 2010, por exemplo, empresas de municípios do Sul, noroeste, 
nordeste, Centro-Oeste e Centro-Leste exportaram uma média de 5, 
10, 12, 9 e 14 produtos, respectivamente.

Como exercício final, estimamos o impacto dos custos de transpor-
te na probabilidade dos municípios exportarem. Uma queda nos custos 
de transporte deve não apenas aumentar o volume e a quantidade de 
produtos que um município exporta, mas também a quantidade dos mu-
nicípios que exportam. Este efeito é importante especialmente para um 
país como o México, onde, como se mencionou acima, apenas 39% dos 
municípios exportam.27

nossas estimativas, que se baseiam em um modelo Probit descrito 
em detalhes no Apêndice Técnico D, estão resumidas na Figura 12. Elas 
sugerem um impacto modesto, com uma redução de 1% no custo interno 
de transporte ad valorem, elevando em 6,7 pontos percentuais (em uma 
escala de 100) a probabilidade de o município exportar. Há algumas varia-
ções relevantes entre as regiões, sobretudo no noroeste, onde o impacto 
é bem maior, mas não o suficiente para aumentar de forma considerável 
as chances de exportação de seus municípios. Esses valores modestos 
provavelmente se devem, pelo menos em parte, ao fato de que nossa va-
riável mede apenas um componente de todos os fatores que podem afetar 
os custos de transporte em uma rota específica, como o custo do tempo 
relacionado com a depreciação e o encargo financeiro de manter estoques 
ou a estrutura de mercado prevalecente nos serviços de transportes.

27  no contexto do modelo de comércio de Melitz (2003), uma queda no custo de comércio 
ad valorem reduz o patamar mínimo de produtividade para exportar. Assim, empresas de 
menor produtividade podem começar a exportar. Em nosso contexto, isso significa que uma 
redução no custo interno de transporte ad valorem resulta em um aumento na quantidade 
total de municípios exportadores. O mais provável é que os novos municípios exportadores 
estejam próximos ao patamar mínimo de exportação, como, por exemplo, os municípios 
caracterizados por custos mais elevados de transporte interno.
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Quais são as implicações para as políticas públicas?

Para oferecer aos formuladores de políticas do México uma ilustração mais 
prática de nossos resultados, utilizamos as estimações feitas acima numa 
avaliação estilizada do efeito direto nas exportações do assim chamado 
núcleo estratégico do Programa Rodoviário de 2007–2012; um dos com-
ponentes do PnI 2007–2012, mencionado anteriormente.28

O núcleo estratégico abrangia 100 projetos de rodovias ao custo 
aproximado de 1,6% do PIB ao longo de seis anos; 53% dos recursos seriam 
designados para a construção de novas rodovias de duas e quatro pistas 
e o restante ampliaria a capacidade das estradas existentes. Como em 
iniciativas anteriores, o objetivo do governo parecia ser o de estabelecer 
um equilíbrio entre aliviar o congestionamento no centro e desenvolver 
a infraestrutura nas regiões periféricas, o que é mencionado como uma 
das prioridades do programa. Mas a distribuição regional dos recursos 
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FIGURA 12    Impacto dos custos internos de transporte ad valorem 
 na probabilidade de exportar dos municípios

Fonte: Elaboração própria.
Nota: Essas estimativas correspondem à variação na probabilidade de acesso aos mercados de exportação quando o 
custo interno de transporte ad valorem é reduzido em 1% e a probabilidade marginal é avaliada nas médias da amostra, 
usando os coeficientes estimados do modelo Probit especificado na equação d.11 e apresentado na Tabela D.7, coluna 
8, do Apêndice Técnico  D.  A “Média” corresponde à estimação da regressão com dados para todos os municípios. CE, 
CO, NE, NO e S correspondem às estimativas obtidas quando permitimos que o coeficiente da variável de interesse varie 
entre as regiões.

28  SCT, 2007.
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parece continuar a favorecer as regiões centrais, que estavam designadas 
para receber quase 50% do total, enquanto o Sul, noroeste e nordeste 
receberiam 25,7, 12,3 e 13,1%, respectivamente.29

no programa rodoviário, os projetos de infraestrutura intrar-
regional, inclusive os de construção e melhoria, representariam pelo 
menos 95% do total de investimentos em cada região. no Sul e no 
Centro-Oeste, mais de 50% dos recursos financiariam melhorias na rede 
rodoviária existente, enquanto no noroeste nordeste e Centro-Leste 
a maioria dos investimentos seria destinada à construção de novas 
estradas (Figura 13).

Em termos gerais, os projetos estratégicos deveriam cobrir 12.100 qui-
lômetros de estradas, representando 8,5% da rede pavimentada, 40% da 
qual está localizada nas regiões centrais, e 28%, 17% e 15% no Sul, noroeste 
e nordeste, respectivamente. Ainda não está clara a parcela do programa 
que foi implementada; algumas avaliações preliminares sugerem que ele 
ficou bem aquém das metas. O Centro de Estudo das Finanças Públicas 
do Congresso Mexicano, por exemplo, estima que em 2011, um ano antes 

FIGURA 13    Programa Rodoviário Estratégico 2007–2012 por tipo 
 de investimento (%)

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da Secretaria das Comunicações e dos Transportes; estão incluídos 
apenas os 100 projetos estratégicos.
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29  Essa distribuição levou os analistas a argumentar que o programa não promovia um 
desenvolvimento regional equilibrado. Ver, por exemplo, Hernández Trillo, 2010, p. 12.
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da sua conclusão, o programa havia concluído apenas 41,6% dos projetos 
de maior impacto, como as rodovias de entroncamento, embora estivesse 
superando as metas para as estradas rurais e secundárias (CEFP, 2012).

não obstante as dificuldades no cumprimento das metas, para os fins 
de nossa simulação supomos que todos os cem projetos do programa foram 
executados como planejado. Imputamos as informações georreferenciados 
dos projetos em nossa versão digital da rede rodoviária para recalcular os 
custos de transporte dos municípios até a alfândega, nas rotas de custo 
mínimo, e para estimar a variação de custos esperada (ver Apêndice Téc-
nico C). Os painéis (a) e (b) da Figura 14 mostram que os custos internos 
de transporte ad valorem diminuíram 5,9% em média [(linha vermelha no 
painel (a)]. As variações entre os estados e as regiões refletem a distribuição 
espacial dos projetos. Muito embora a distribuição de recursos do programa 
não pareça favorecer as regiões periféricas em particular, alguns desses 
estados figuram claramente entre os maiores beneficiários.

Essa constatação é mais firmemente confirmada quando examina-
mos o impacto da redução do custo nas exportações, apresentado nos 
painéis (c) e (d), nos quais vemos que os exportadores no Sul registram 
o maior aumento médio em vendas para o exterior (24%), seguidos dos 
exportadores do Centro-Oeste (20,5%). Para os grandes exportadores, 
como o Centro-Leste e nordeste, os ganhos são mais modestos, no 
patamar de 14,7% e 7,5%, respectivamente. O impacto na diversificação 
das exportações segue um padrão similar [painel (d)]. Contudo, como se 
esperava, em vista das estimações econométricas discutidas anteriormente, 
os ganhos são, em termos gerais, bem menores.

Esses resultados devem ser considerados, provavelmente, como 
um limite inferior dos potenciais ganhos, pois não estamos capturando 
os efeitos indiretos da redução dos custos de transporte na produção, 
nem os ganhos associados a rotas que minimizam o impacto negativo da 
topografia das regiões centrais. Os resultados também devem ser vistos 
como uma indicação do potencial que melhorias na infraestrutura de 
transportes têm para alterar a distribuição espacial altamente concen-
trada das exportações; como vimos, isso é algo que pode ser alcançado 
até mesmo por um programa que não seja especificamente direcionado 
às regiões menos integradas.
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O caminho pela frente

O México, juntamente com o Chile, tem liderado a região no abandono 
de políticas de substituição de importações e na busca de integração com 
a economia mundial. O país, claramente, reconheceu que o protecionis-

Mais de 21,4%
Entre 15,4% e 21,4%
Entre 7,2% e 15,4% 
Menos de 7,2%

Mais de 15%   
Entre 10% e 15%    
Entre 5% e 10%
Menos de 5%.

Fonte: Elaboração própria.
Nota: Os painéis (a) e (b) baseiam-se na variação percentual dos custos internos de transporte t resultante da 
implementação dos 100 projetos estratégicos do Programa Rodoviário de 2007-2012. Os resultados do painel (c) são 
obtidos mediante o emprego da equação d.6 com os coeficientes estimados indicados na coluna 7 – Tabela D.3 para 
prever o nível de exportação resultante da variação percentual nos custos internos de transporte ad valorem, conforme é 
apresentado nos painéis (a) e (b). Os resultados do painel (d) são obtidos por meio da equação d.7 com os coeficientes 
estimados apresentados na coluna 1 – Tabela D.6 para prever a quantidade de produtos exportados resultantes da 
variação percentual nos custos internos de transporte ad valorem, conforme apresentado nos painéis (a) e (b). Ver 
Apêndice Técnico D.

(c) Total das exportações

(d) Quantidade de produtos exportados

FIGURA 14    Impacto do Programa Rodoviário de 2007–2012 
no custo de transporte, volume e diversificação das 
exportações (continuação)
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mo não apenas inibira o crescimento, mas também criara desigualdades 
regionais mais profundas, exacerbadas por uma infraestrutura de trans-
portes radial e precária. Ao responder aos incentivos protecionistas que 
descriminavam as exportações e ampliavam as vantagens de escala e custo 
de transporte do “centro”, as empresas deixaram uma parte considerável 
da população nas regiões periféricas para trás.

Com a liberalização comercial veio a promessa de que a integração 
com o mercado mundial não apenas reativaria o crescimento, mas também 
diminuiria as disparidades de renda entre regiões ricas e pobres por força 
das vantagens comparativas. Houve uma retomada do crescimento e uma 
desconcentração significativa da produção e das exportações para além 
da Cidade do México e das regiões circunvizinhas. Entretanto, o maior 
beneficiário tem sido o nordeste, cuja participação nas exportações passou 
a rivalizar com a das regiões centrais. O Sul e o noroeste estão ainda por 
se beneficiar de ganhos expressivos do comércio exterior.

Isso, provavelmente, deve-se a vários fatores, dos quais a distribuição 
do capital humano no país é um dos mais importantes. Mas este capítulo 
argumenta que a falta de reforma e modernização da infraestrutura 
de transportes do país, cujas maiores deficiências estão claras desde 
o Porfiriato, provavelmente teve um papel importante na redução das 
oportunidades de comércio exterior nas regiões afastadas da fronteira 
com os Estados Unidos.

Desde o início da década de 1990, os governos mexicanos têm 
repetidamente priorizado os investimentos na desequilibrada e precária 
infraestrutura de transportes do país, mas o avanço continua dolorosa-
mente lento. O México continua a investir menos de 1% do PIB no setor, 
um nível modesto tanto em termos históricos como internacionais.

nossas estimativas mostram que os investimentos na redução dos 
custos de transporte podem gerar retornos de exportação significativos, 
tanto em termos estatísticos como econômicos, sobretudo nas regiões 
periféricas. Um exercício de simulação utilizando o Programa Rodoviário 
de 2007–2012 não apenas ilustra esse ponto, como também demonstra 
que até mesmo um programa de investimento cujo enfoque não sejam as 
regiões com infraestrutura precária tem o potencial de criar uma distri-
buição mais ampla dos benefícios de exportação.
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Como em outros países da região, a chave para a redução dos 
custos de transporte no México parece ser não apenas melhor distribuir 
os investimentos entre as regiões, mas também entre os modos. Um dos 
objetivos do PnI 2007–2012, o plano mais recente do governo, foi criar 
uma rede de transportes mais equilibrada e integrada. Mas a realidade no 
terreno é que, não obstante os avanços na privatização das ferrovias e na 
desregulamentação dos portos, os caminhões continuam tão dominantes 
no transporte interno como eram há meio século. Por exemplo, embora 
as ferrovias sejam o modo mais econômico de transporte para distâncias 
superiores a 450 quilômetros, seu desenvolvimento continua restrito, 
não apenas por uma malha que não difere muito da que foi construída 
por Porfirio no início do século XX, mas também pela falta de instalações 
intermodais em portos marítimos e centros de distribuição interiores. 
Esses problemas parecem estar enraizados, pelo menos em parte, em 
um marco regulatório concentrado na manutenção, não na expansão, 
que não oferece incentivos às operadoras para a transferência de carga 
entre concessionárias e modos.30

Até mesmo nos transportes rodoviários, que são dominantes, parece 
haver um espaço considerável para melhorias para além da expansão da 
malha. Embora a desregulamentação na década de 1990 e no início da 
década de 2000 tenha ajudado a promover a competição e reduzir os 
custos, a atomização resultante tem impedido uma redução adicional dos 
custos. Transportadoras menores geralmente apresentam níveis inferiores 
de profissionalismo e formalidade, são menos eficientes e operam uma 
frota mais antiga, com menores economias de escala. Segundo estimativas 
do Instituto Mexicano para la Competitividad (2007), o custo médio de 
transporte de empresas com 1 a 5 caminhões é 76% maior do que o das 
empresas de médio e grande porte.

As transportadoras de carga também muito se beneficiariam se 
a legislação atual lhes permitisse vender o espaço disponível para carga 
a terceiros. Isso é particularmente importante para transportadoras que 
atuam no mercado dos EUA, pois restrições protecionistas não permitem 
que as empresas mexicanas vendam a capacidade disponível a terceiros. 

30  Ver, por exemplo, OCDE, 2005.
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Isso aumenta os custos de transporte, pois força as empresas a trabalhar 
com menores economias de escala.31

Esta breve análise não aborda os desafios enfrentados por outros 
modos de transporte, como cabotagem ou carga aérea. Mas demonstra 
as várias oportunidades e estratégias disponíveis para reduzir os custos de 
transporte no México, sendo que muitas constam dos planos e programas 
do governo. Contudo, no México, como em outros países da América 
Latina, recursos e boas ideias nem sempre são suficientes para implementar 
mudanças. É de igual importância contar com instituições fortes e capa-
zes de planejar, aprovar e executar projetos de transporte. Infelizmente, 
tais instituições, debilitadas por décadas de restrições fiscais, claramente 
constituem um grande obstáculo para a melhoria da infraestrutura de 
transportes do país e a redução dos custos para os exportadores.

Este argumento foi enfaticamente apresentado em uma recente 
avaliação do Programa Rodoviário de 2007–2012, realizada por uma ins-
tituição independente (México Evalúa 2010). A avaliação citou problemas 
muito similares aos que afetam os programas de transporte do Brasil, que 
foram discutidos no Capítulo 2. Quaisquer que sejam as medidas tomadas 
pelos governos para reduzir os custos de transporte, essas deficiências 
institucionais devem ser resolvidas com prioridade máxima, caso contrário, 
continuaremos a ver planos mal estruturados e mal implementados, com 
todas as consequências negativas correspondentes.

31  Ver, por exemplo, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 2007.
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Apêndice Técnico

Apêndice A – México: classificação regional
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FIGURA A.1    México: classificação regional

Fonte: Elaboração própria. A classificação regional baseia-se na Classificação de Mesorregiões do México, de acordo 
com o Plano de Desenvolvimento do México, 2007–2012.
Nota: Classificamos os 32 estados federais em cinco regiões: Noroeste, Nordeste, Centro-Leste, Centro-Oeste e Sul. 
No Noroeste estão: Baja California (2), Baja California Sur (3), Durango (10), Sinaloa (25) e Sonora (26). No Nordeste: 
Coahuila (5), Chihuahua (8), Nuevo León (19) e Tamaulipas (28). No Centro-Oeste:  Aguascalientes (1), Colima (6), 
Guanajuato (11), Jalisco (14), Michoacán (16), Morelos (17), Nayarit (18), Queretaro (22), San Luis Potosí (24) e 
Zacatecas (32). No Centro-Leste: Cidade do México (9), Hidalgo (13), México (15), Puebla (21) e Tlaxcala (29). No Sul: 
Campeche (4), Chiapas (7), Guerrero (12), Oaxaca (20), Quintana Roo (23), Tabasco (27), Veracruz (30) e Yucatán (31).

Apêndice B – Convergência do PIB industrial

Como em Chiquiar (2005), os coeficientes apresentados são estimados 
com uma especificação não linear na seguinte forma reduzida:
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em steady state. Segundo a hipótese da convergência absoluta, espera-se 
que esse parâmetro tenha sinal positivo. Os dados do InEgI foram usados 
para calcular o PIB industrial per capita para o período de 1970–2010.

A Tabela B.1 mostra osb estimados para a amostra completa e quatro 
subperíodos usados na Figura 4. Para facilitar a interpretação, os resultados 
apresentados na Figura incluem o sinal negativo, como está implícito na 
equação b.1. Os períodos de convergência correspondem às estimativas 
negativas (barras laranja), enquanto os períodos de divergência corres-
pondem às estimativas positivas (barras azuis).

Apêndice C – Banco de dados de exportações e custos de transporte

O banco de dados foi criado em duas etapas: identificação da origem e da 
alfândega de saída das exportações e o custo do respectivo transporte ao 
longo da rota de custo mínimo.

Origem das exportações. Utilizamos um grande banco de dados de 
transações aduaneiras fornecido pelo ministério da Economia do México, 
abrangendo todas as exportações realizadas entre 2007–2010. Um registro 
único no conjunto original de dados identifica a empresa exportadora, 
o município e o estado onde a empresa está localizada, o produto (código 
de 8 dígitos do Sistema Harmonizado), a alfândega de saída, o país de 

Tabela B.1  Convergência regional do PIB per capita

Variável dependente:
Amostra 
completa Subperíodos

Taxa média de 
crescimento por 
Estado 1970–2010 1970–1985 1985–1995 1995–2005 2005–2010

Parâmetro constante (α) 0,046
(0,013)***

0,134
(0,025)***

–0,138
(0,052)**

0,101
(0,024)***

0,058
(0,033)*

Parâmetro de 
convergência (β)

0,007
(0,003)**

0,022
(0,006)***

–0,018
(0,008)**

0,014
(0,004)***

0,009
(0,005)*

Observações 30 30 30 30 30

R2 ajustado 0,18 0,39 0,111 0,257 0,066
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destino, o valor da operação em dólares dos EUA, o peso da carga e o modo 
de transporte (aéreo, rodoviário, ferroviário e cabotagem). Resolvemos 
o viés relacionado com a sede das empresas solicitando que o ministério 
da Economia combinasse os dados aduaneiros originais com o Directorio 
Estadístico nacional de Unidades Económicas – DnUE, que abrange 
a atividade e localização de todos os estabelecimentos ativos no país.

Custos de transporte. Para obter uma estimativa confiável dos custos 
internos de transporte, adotamos o método de Combes e Lafourcade 
(2005), que utiliza dados georreferenciados referentes às despesas opera-
cionais dos veículos de carga em toda a rede rodoviária, refletindo custos 
relacionados ao tempo e distância, determinados pela extensão e qualidade 
das rotas. Embora o conjunto original de dados nos permitisse identificar 
se a carga foi transportada até a alfândega por via rodoviária, aérea, 
ferroviária ou oceânica, dados sobre a qualidade da rota e a estrutura de 
custos das empresas transportadoras estavam disponíveis apenas para 
os transportes rodoviários. Portanto, nossas estimativas do efeito dos 
custos internos de transporte nas exportações municipais baseiam-se 
apenas em cargas transportadas por via rodoviária. Os dados referentes 
às despesas operacionais foram obtidos das Pesquisas Anuais de Serviços 
de Transportes de 2007–2010 do InEgI. A Tabela C.1 apresenta o resumo 
e a composição desses custos em 2010.

Com a ajuda do software de sistema de informações geográficas 
ARgIS, imputamos os dados referentes à origem/destino das exporta-
ções e aos custos de transporte em uma versão digital da rede rodoviária, 
o que nos permitiu calcular os custos de transporte dos municípios até 
a alfândega pelas rotas de custo mínimo para todas as exportações. nesse 
contexto, o custo total de cada rota pode ser descrito da seguinte forma:

 T     = [tcdist + (tctime  vel )]disti,r,j,t   t  t             i,r,j i,÷ rr,j  (c.1)

Onde T =[tcdist +(tctime vel )]disti,r,j,t t t i,r,j i,÷ rr,j é o custo total do transporte do município i até a alfândega 
j na rota r no momento t;

 
T =[tcdist +(tctime vel )]disti,r,j,t t t i,r,j i,÷ rr,j é o custo relacionado com a distância;   

tctime t    é o custo relacionado com o tempo; T     = [tcdist + (tctime  vel )]disti,r,j,t   t  t             i,r,j i,÷ rr,j é a velocidade de des-
locamento e T     = [tcdist + (tctime  vel )]disti,r,j,t   t  t             i,r,j i,÷ rr,j  

é a extensão da rota.
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Assim, o custo ideal do transporte interno para uma posição origem/
destino é:

 T T Ti j t
c

i j t i R j t, , , , , ,......, , , ,min=  1  (c.2)

Está claro que, nesse quadro, a variação do custo entre as rotas 
advém das diferenças de distância e velocidade, sendo que a última 
é determinada pelos limites legais e as condições da estrada, conforme 
definidos no banco de dados da Divisão de Manutenção de Estradas da 
Secretaria das Comunicações e dos Transportes (http://dgcc.sct.gob.mx/
index.php?id=770). Esse banco de dados contém informações sobre as 
condições de cada arco da rede rodoviária, definidas em categorias amplas 
como “insatisfatórias”, “aceitáveis” e “boas”. Identificamos esses arcos 

Tabela C.1   Custo operacional de transporte relacionado a tempo 
e distância, 2010

Painel A: Distância

Componentes US$ por km por tonelada Peso

Combustível e lubrificantes 0,013 53,67

Manutenção 0,004 16,67

Materiais 0,002 7,00

Outros 0,005 22,67

Total 0,024 100,00

Painel B: Tempo

Componente US$/hora/ tonelada Peso

Salários 0,153 56,34

Depreciação 0,073 26,94

Impostos 0,009 3,36

Outros 0,036 13,35

Total 0,271 100,00

Painel C: custo total

US$ por km por tonelada

Custo da distância total + tempo total 0,031

Fonte: Estimativas próprias dos autores utilizando a Pesquisa Anual de Serviços de Transportes 2010 do INEGI.
Nota: O custo total é a soma da razão entre o custo relacionado ao tempo (tctimet) e a velocidade média (velr,i,j) mais 
o custo relacionado à distância (tcdistt). Para esta tabela, usamos 40 km/h como velocidade média de referência. 
Na análise do capítulo, as velocidades variam de acordo com o tipo de estrada utilizada
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em nosso mapa digital da rede e ajustamos o custo dos arcos nas duas 
primeiras categorias. O ajuste segue o mesmo procedimento descrito no 
Capítulo 4 sobre a Colômbia (ver o Apêndice A). Para as estradas sem 
informações, adotamos a suposição conservadora de que estão em boas 
condições.

no conjunto, nossos dados incluem 508.842 observações contendo 
dados referentes aos custos de transporte para exportação específicos 
de cada rota para 6.509 produtos (agregados no nível de 8 dígitos do có-
digo do Sistema Harmonizado) exportados de 902 municípios (inclusive 
as 16 delegaciones do México) até 49 alfândegas entre 2007 e 2010.

Apêndice D – Especificação empírica

nossa especificação de base corresponde a uma estimativa da elasticidade
-preço da demanda de exportações. Pressupondo-se preferências do con-
sumidor com elasticidades de substituição constante (ESC), a estimativa 
da elasticidade-preço da demanda deve ser maior do que a unidade; ou 
seja, menor do que –1, com a implicação de que a função da demanda para 
os produtos exportados tem sua elasticidade definida da seguinte forma:

Um consumidor representativo n, localizado no mercado j no 
momento t, tem preferência por dois tipos de produtos: um produto ho-
mogêneo de fabricação local (o) e um conjunto de produtos importados 
diferenciados (ϕ ), definidos ao longo do contínuo Ωj. Portanto, a função 
de utilidade que representa suas preferências é:
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Onde α é a participação na renda designada ao consumo do produto ho-
mogêneo, e σ é a elasticidade-preço da demanda, que é elástica; ou seja, 
σ > 1. O consumo ótimo de produtos homogêneos e importados é dado por
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I j tt
l  é a restrição do orçamento de um consumidor, po,j,t é o preço do produto 

homogêneo de fabricação local, p i j t
c
ϕ, , ,  é o preço pago por um consumidor 

representativo no destino j por uma unidade da variedade importada ϕ  
no momento t e o índice de preços é Ω

1−= ∫ ϕε ϕ
σ ϕj i j t

cp d, , ,j t
σ

,
−Ρ 1 .

Supondo-se que o preço unitário de um produto importado seja 
dado pelo preço no portão da fábrica no local i ( p i t

s
ϕ, , ) mais os custos de 

transporte por unidade Ti j t
C

i t, , , , .×υϕ , onde Ti j t
C

i t, , , , .×υϕ  é o peso de uma unidade 
do produto importado, então é fácil observar que o preço pago por um 
consumidor por uma variedade importada é
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Desde que
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a equação d.3 pode ser reformulada como

 p pi j t
c

i t
s

i j tϕ ϕ ϕτ, , , , , , , ,= + 1  (d.4)

Multiplicando-se a função de demanda de importação de uma variedade 
importada (equação d.2) pelo preço no portão da fábrica ( p i t

s
ϕ, , ), obtemos 

que o valor de exportação de uma variedade é
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Substituindo-se a equação (d.4) em (d.5), obtemos que o valor total de 
exportação de uma variedade é
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Ao calcular os logaritmos da equação d.6, obtemos nossa especificação 
de base:
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 In Ini j t i j t iexp , , , , , , , ,ϕ ϕ ϕ ϕβ β τ γ ρ= + +  +0 1 1 jj t t i j t+ +θ ρ εϕ, , ,  (d.7)

In Ini j t i j t iexp , , , , , , , ,ϕ ϕ ϕ ϕβ β τ γ ρ= + +  +0 1 1 jj t t i j t+ +θ ρ εϕ, , , é o logaritmo do valor total das exportações de uma varieda-
de  ϕ , fabricada no município i, transportada pela rota r até uma alfân-
dega/porto/aeroporto de saída j no momento t. p i tϕ, , é um efeito fixo 
específico ao produto/município/alfândega; pt é um efeito fixo ao ano e 
εϕ, , ,i j t  é o termo de erro. Como implica nossa função de utilidade (equa-
ção d.1), β1 o estimado corresponde a elasticidade-preço da demanda para 
variedades exportadas: nesse caso  –σ. O mais importante é que β1 < –1, 
implicando que a demanda por variedades exportadas é elástica.

Estendemos a equação (d.7) nas duas seguintes direções: primeiro, 
fornecemos evidências do efeito diferencial dos custos internos de trans-
porte nas exportações por tipo de produto, ou seja, indústria, mineração 
e agricultura; segundo, fornecemos evidências do efeito dos custos internos 
de transporte no valor total das exportações por região econômica. Como 
apresentado na Tabela 1 do Apêndice A, classificamos os 32 estados do 
México em cinco mesorregiões: nordeste, noroeste, Centro-Leste, 
Centro-Oeste e Sul. Em ambos os casos, as estimações são realizadas 
utilizando-se a seguinte forma reduzida:

 In Ini j t z
z

z i j t

z

exp , , , , , ,ϕ ϕβ β τ= + ∑ + 
+∑

=0 1 1

== + + +1
z

z z i j t t i j tα ρ γ ρ θ ρ εϕ ϕ ϕ, , , , ,

 (d.8)

O subíndice z identifica o setor ou a região exportadora. ρzé um 
efeito fixo relacionado com a região ou os grupos de produtos.

Agora voltamos nossa atenção ao efeito do custo agregado do 
transporte interno na margem extensiva das exportações de um município, 
que é medida com base na contagem de produtos exportados. Para que 
a análise seja robusta, contamos a quantidade de produtos exportados em 
dois níveis de desagregação do código do Sistema Harmonizado: 6 e 8. 
O efeito dos custos internos de transporte ad valorem na margem extensiva 
das exportações de um município é obtido com a seguinte forma reduzida:

 Inni t i t
med

i i i i i t, , ,ln= + +



+ + +β β τ θ ρ γ ρ ε0 1  (d.9)
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Ni,s,t corresponde à quantidade de produtos exportados por município i no 
momento t. Inni t i t

med
i i i i i t, , ,ln= + +



+ + +β β τ θ ρ γ ρ ε0 1  é o custo agregado mediano do transporte interno do 

município i. ρi controla fatores não observáveis específicos ao município, que 
afetam a margem extensiva, enquanto ρt controla fatores não observáveis 
específicos ao ano, que afetam todos os municípios de forma similar. Como 
na equação (d.8), fornecemos evidências do efeito diferencial dos custos in-
ternos de transporte ad valorem por tipo de produto e por região exportadora. 
nesses dois casos, nossa forma reduzida é estendida da seguinte forma:

 Inn Ini t z
z

z i t
med

i i t t, ,= +∑ +



+ +=β β τ θ ρ θ ρ0 1 1 ++εi t,  (d.10)

Por fim, analisamos o não menos importante efeito dos custos internos 
de transporte ad valorem no acesso de um município aos mercados de 
exportação. Estimamos a seguinte forma reduzida:

 id i s t i s t
med

s s i sexp ln, , , , , ,= + +



+ +β β τ θ ρ ε0 1 tt  (d.11)

id i s t i s t
med

s s i sexp ln, , , , , ,= + +



+ +β β τ θ ρ ε0 1 tt é uma variável dicotômica que assume o valor de um quando um 

município localizado no estado exporta para um destino estrangeiro no mo-
mento e, caso contrário, zero. id i s t i s t

med
s s i sexp ln, , , , , ,= + +



+ +β β τ θ ρ ε0 1 tt é o custo interno mediano de transporte 

ad valorem a partir de um município localizado no e s. Para os anos em que 
um município não exporta, substituímos o custo ad valorem não observável 
do transporte pelo valor máximo do estado onde o município está geografica-
mente localizado. Essa substituição baseia-se no pressuposto de que, quando 
um município não exporta, um dos motivos é o custo elevado demais do 
transporte. no nosso caso, assumimos que seria o valor máximo. Uma série 
de testes de robustez foram realizados e incluíram estimações substituindo 
o custo interno de transporte ad valorem máximo pela mediana e pelos valores 
correspondentes ao 90 e 95 percentis. Em todos esses casos, os resultados 
são similares em magnitude e significância aos apresentados neste capítulo.

Estimamos a equação d.11 utilizando, primeiro, um modelo de 
probabilidade linear e, em seguida, o modelo Probit. Em seguida, essas 
estimativas são estendidas para cobrir o efeito assimétrico dos custos 
internos de transporte ad valorem no acesso das regiões aos mercados 
de exportação.
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Tabela D.1   Impacto médio dos custos de transporte nas 
exportações municipais

Variável 
dependente: 
ln do valor das 
exportações (fob) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Custo agregado 
do transporte

–2,667
(0,155)***

–2,665
(0,156)***

–2,65
(0,155)***

–2,647
(0,156)***

–2,643
(0,159)***

–2,627
(0,159)***

–2,627
(0,159)***

Efeitos fixos 
município-
alfândega-produto

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Efeitos fixos ano Sim Não Não Não Não Não Não

Efeitos fixos 
alfândega-ano

Não Sim Não Sim Sim Não Sim

Efeitos fixos 
município-ano

Não Não Sim Sim Não Sim Sim

Efeitos fixos 
produto-ano

Não Não Não Não Sim Sim Sim

Observações 508.841 508.841 508.841 508.841 508.841 508.841 508.841

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: t: 2007–2010. Os dados de exportação foram obtidos a partir de informações aduaneiras fornecidas pela 
Secretaria de Economía do México. Os custos de transporte por unidade de peso foram calculados conforme está 
explicado no Apêndice C. O custo interno de transporte ad valorem é dado por In[1+ tϕ, i, r, j, t]. tϕ, i, r, j, t é calculado 
conforme derivado na equação d.4. A coluna (1) corresponde à  especificação referencial derivada na equação d.5.  
As colunas (2)-(7) são extensões que incluem fatores não observáveis que podem introduzir um viés em nossas 
estimativas para b1.
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Tabela D.2   Impacto dos custos de transporte nas exportações 
municipais por categoria de produto

Variável dependente: 
ln do valor das 
exportações (fob) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Custo ad valorem de 
transporte: 

–4,053
(0,546)***

–4,083
(0,546)***

–4,037
(0,539)***

–4,088
(0,537)***

–4,037
(0,540)***

–3,991
(0,527)***

–4,025
(0,522)***

Agricultura –2,542
(0,417)***

–2,564
(0,412)***

–2,518
(0,430)***

–2,507
(0,418)***

–2,602
(0,420)***

–2,602
(0,436)***

–2,589
(0,419)***

Custo ad valorem de 
transporte:

–2,607
(0,163)***

–2,602
(0,164)***

–2,592
(0,163)***

–2,587
(0,164)***

–2,582
(0,167)***

–2,568
(0,166)***

–2,567
(0,167)***

Mineração –4,053
(0,546)***

–4,083
(0,546)***

–4,037
(0,539)***

–4,088
(0,537)***

–4,037
(0,540)***

–3,991
(0,527)***

–4,025
(0,522)***

Custo ad valorem de 
transporte:

–2,542
(0,417)***

–2,564
(0,412)***

–2,518
(0,430)***

–2,507
(0,418)***

–2,602
(0,420)***

–2,602
(0,436)***

–2,589
(0,419)***

Indústria –2,607
(0,163)***

–2,602
(0,164)***

–2,592
(0,163)***

–2,587
(0,164)***

–2,582
(0,167)***

–2,568
(0,166)***

–2,567
(0,167)***

Efeitos fixos 
município-alfândega-
produto

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Efeitos fixos ano Sim Não Não Não Não Não Não

Efeitos fixos 
alfândega-ano

Não Sim Não Sim Sim Não Sim

Efeitos fixos 
município-ano

Não Não Sim Sim Não Sim Sim

Efeitos fixos produto-
ano

Não Não Não Não Sim Sim Sim

Observações 508.841 508.841 508.841 508.841 508.841 508.841 508.841

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: t: 2007 − 2010. Os dados de exportação foram obtidos a partir de informações aduaneiras fornecidas pela 
Secretaria de Economia do México. Os custos de transporte por unidade de peso foram calculados conforme está 
explicado no Apêndice C. O custo interno de transporte ad valorem é dado por In[1+ tϕ, i, r, j, t]. tϕ, i, r, j, t é calculado 
conforme derivado na equação 4. A coluna 1 corresponde à especificação referencial derivada na equação d.6. 
As colunas (2)–(7) são extensões que incluem fatores não observáveis que podem introduzir um viés em nossas 
estimativas para b1.
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Tabela D.3   Impacto dos custos de transporte nas exportações 
municipais por região

Variável 
dependente: 
ln do valor das 
exportações (fob) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Custo ad valorem de 
transporte: Centro-
Leste

–2,677
(0,308)***

–2,681
(0,311)***

–2,674
(0,312)***

–2,669
(0,314)***

–2,675
(0,318)***

–2,676
(0,321)***

–2,671
(0,323)***

Custo ad valorem de 
transporte: Centro-
Oeste

–3,139
(0,402)***

–3,137
(0,403)***

–3,09
(0,400)***

–3,089
(0,400)***

–3,144
(0,414)***

–3,099
(0,411)***

–3,098
(0,411)***

Custo ad valorem de 
transporte: Nordeste

–2,904
(0,316)***

–2,898
(0,315)***

–2,914
(0,319)***

–2,911
(0,316)***

–2,859
(0,322)***

–2,871
(0,327)***

–2,871
(0,323)***

Custo ad valorem de 
transporte: Noroeste

–1,968
(0,213)***

–1,962
(0,213)***

–1,914
(0,201)***

–1,911
(0,203)***

–1,93
(0,217)***

–1,867
(0,205)***

–1,876
(0,206)***

Custo ad valorem de 
transporte: Sul

–4,62
(1,269)***

–4,644
(1,283)***

–5,062
(1,264)***

–5,061
(1,265)***

–4,667
(1,217)***

–5,037
(1,186)***

–5,071
(1,194)***

Efeitos fixos 
município-alfândega-
produto

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Efeitos fixos ano Sí No No No No No No

Efeitos fixos 
alfândega-ano

No Sí No Sí Sí No Sí

Efeitos fixos 
município-ano

No No Sí Sí No Sí Sí

Efeitos fixos  
produto-ano

No No No No Sí Sí Sí

Observações 508.841 508.841 508.841 508.841 508.841 508.841 508.841

Fonte: Elaboração própria.
Nota: t: 2007–2010. Os dados de exportação foram obtidos a partir de informações aduaneiras fornecidas pela 
Secretaria de Economia do México. Os custos de transporte por unidade de peso foram calculados conforme está 
explicado no Apêndice C. O custo interno de transporte ad valorem corresponde a In[1+ tϕ, i, r, j, t]. tϕ, i, r, j, t é calculado 
conforme derivado na equação d.4. A coluna 1 corresponde à especificação referencial derivada na equação d.6. 
As colunas (2)-(7) são extensões que incluem fatores não observáveis que podem introduzir um viés em nossas 
estimativas para b1.
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Tabela D.5   Impacto dos custos de transporte nas exportações 
municipais por produto; amostra histórica

Painel A: Impacto dos custos de transporte nas exportações municipais

Variável dependente: ln do valor das 
exportações (fob)

Amostra histórica

Séc. XVII Séc. XVIII Séc. XIX

Custo agregado do transporte –2,982
(0,358)***

–2,795
(0,290)***

–2,654
(0,246)***

Efeitos fixos município-alfândega-produto Sim Sim Sim

Efeitos fixos ano Não Não Não

Efeitos fixos alfândega-ano Sim Sim Sim

Efeitos fixos município-ano Sim Sim Sim

Efeitos fixos produto-ano Sim Sim Sim

Observações 150.193 174.960 197.468

Painel B: Impacto dos custos de transporte nas exportações municipais, todos os setores

Variável dependente: ln do valor das 
exportações (fob)

Amostra histórica

Séc. XVII Séc. XVIII Séc. XIX

Custo agregado do transporte: Agricultura –4,053
(0,546)***

–4,083
(0,546)***

–4,037
(0,539)***

Custo agregado do transporte: Mineração –2,542
(0,417)***

–2,564
(0,412)***

–2,518
(0,430)***

Custo agregado do transporte: Manufatura –2,607
(0,163)***

–2,602
(0,164)***

–2,592
(0,163)***

Efeitos fixos município-alfândega-produto Sim Sim Sim

Efeitos fixos ano Sim Não Não

Efeitos fixos alfândega-ano Não Sim Não

Efeitos fixos município-ano Não Não Sim

Efeitos fixos produto-ano Não Não Não

Observações 508,841 508,841 508,841

(continuação na página seguinte)
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Tabela D.5   Impacto dos custos de transporte nas exportações 
municipais por produto; amostra histórica

Painel C: Impacto dos custos de transporte nas exportações 
municipais, todas as mesorregiões

Variável dependente: ln do valor das 
exportações (fob)

Amostra histórica

Séc. XVII Séc. XVIII Séc. XIX

Custo agregado do transporte: Centro-Leste –1,784
(0,417)***

–1,808
(0,417)***

–1,813
(0,417)***

Custo agregado do transporte: Centro-Oeste –3,955
(0,472)***

–3,903
(0,489)***

–3,853
(0,487)***

Custo agregado do transporte: Nordeste –2,995
(0,734)***

–3,188
(0,569)***

–2,673
(0,379)***

Custo agregado do transporte: Noroeste –2,371
(0,530)***

–1,483
(0,389)***

–1,575
(0,384)***

Custo agregado do transporte: Sul –5,934
(3,139)*

–5,869
(2,935)**

–5,718
(2,937)*

Efeitos fixos município-alfândega-produto Sim Sim Sim

Efeitos fixos ano Não Não Não

Efeitos fixos alfândega-ano Sim Sim Sim

Efeitos fixos município-ano Sim Sim Sim

Efeitos fixos produto-ano Sim Sim Sim

Observações 508.841 508.841 508.841

Fonte: Elaboração própria.
Nota: t: 2007 2010. Os dados de exportação foram obtidos a partir de informações aduaneiras fornecidas pela 
Secretaria de Economia do México. Os custos de transporte por unidade de peso foram calculados conforme está 
explicado no Apêndice C. O custo interno de transporte ad valorem é dado por In[1+ tϕ, i, r, j, t]. tϕ, i, r, j, t é calculado 
conforme derivado na equação d.4. A coluna (1) corresponde às estimativas obtidas quando incluímos apenas 
exportações dos municípios criados antes do séc. XVII. A coluna (2) corresponde àquelas obtidas quando incluímos 
apenas exportações dos municípios criados antes do séc. XVIII. A coluna (3) corresponde estimativas obtidas quando 
incluímos apenas exportações dos municípios criados antes do séc. XIX. O Painel A corresponde aos resultados 
da especificação básica derivada na equação d.5. Os painéis B e C correspondem às estimativas para todos os 
produtos e regiões exportadoras conforme derivadas na equação d.6.

(continuação)
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Tabela D.6   Impacto dos custos de transporte na margem 
extensiva das exportações municipais

Painel A: Todos os produtos, todas as regiões

 Variável dependente: quantidade ln de produtos

Class. do produto

SH8 SH6

Custo ad valorem de transporte –0,828
(0,131)***

–0,806
(0,128)***

Painel B: Tipo de produto

 Variável dependente: Quantidade ln de produtos

Class. do produto

HS8 HS6

Custo ad valorem de transporte: Produtos agrícolas –1,223
(0,297)***

–1,200
(0,292)***

Custo ad valorem de transporte: Produtos de 
mineração

–1,589
(0,203)***

–1,56
(0,200)***

Custo ad valorem de transporte: Produtos da 
indústria

–0,190
(0,082)**

–0,173
(0,080)**

Painel C: Classificação por mesorregião

Variável dependente: Quantidade ln de produtos

Class. do produto

SH8 SH6

Custo ad valorem de transporte: Centro-Leste –0,972
(0,284)***

–0,95
(0,279)***

Custo ad valorem de transporte: Centro-Oeste –0,890
(0,258)***

–0,868
(0,252)***

Custo ad valorem de transporte: Nordeste –0,972
(0,312)***

–0,941
(0,304)***

Custo ad valorem de transporte: Noroeste –0,476
(0,142)***

–0,455
(0,137)***

Observações 27.421 27.421

Fonte: Elaboração própria.
Nota.: t: 2007–2010. Os dados de exportação foram obtidos a partir de informações aduaneiras fornecidas pela 
Secretaria de Economía do México. Os custos de transporte por unidade de peso foram calculados conforme está 
explicado no Apêndice C. O custo interno de transporte ad valorem é dado por In[1+ tϕ, i, r, j, t]. tϕ, i, r, j, t é calculado 
conforme derivado na equação d.7. O Painel A corresponde às estimativas segundo a especificação referencial — 
equação d.7. Os painéis B e C apresentam as estimativas obtidas ao se ampliar os resultados referenciais produzidos 
pela equação d.8. Na coluna (1), a margem extensiva das exportações de um município corresponde à quantidade 
de produtos exportados no nível de 8 dígitos do código do Sistema Harmonizado. Na coluna (2), a margem extensiva 
das exportações de um município corresponde à quantidade de produtos exportados no nível de 6 dígitos do código 
do Sistema Harmonizado. Todas as estimativas aplicam controles para efeitos fixos de município e ano.
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Peru: Infraestrutura viária 
e exportações regionais 
com uma geografia 
complicada

T
erra de enorme diversidade natural, o Peru contém 84 das 104 re-
giões ecológicas do mundo (ver Escobal e Torero, 2000). O Peru 
é também uma terra de extremos. Sua região costeira (a Costa) é um 

dos lugares mais secos do mundo, com precipitação média em torno 
de 60 mm por ano. Em contraste, a região da Amazônia (a Selva) recebe 
em média mais de 2 mil milímetros de chuva por ano, causando enchentes 
periódicas que inundam milhares de quilômetros quadrados de terra. En-
tre as duas situa-se a região andina (a Sierra), onde a temperatura média 
de 12,5º C é metade da que ocorre em outras regiões e cujas montanhas 
de até 6.768 m acima do nível do mar (nevado Huascarán) formam uma 
barreira natural aos movimentos de bens e pessoas (ver Escobal e Torero, 
2000, e MD, 2005). As medianas de altitude variam de menos de 500 m 
acima do nível do mar, na Costa e na Selva, até mais de 3 mil metros na 
Sierra, o que faz do Peru o terceiro país “mais irregular” do mundo em 
termos de variação topográfica. Só a China e o nepal o superam neste 
aspecto (ver Ramcharan, 2009) (ver figuras 1 e 2).

O clima do Peru apresenta desafios sérios às redes de transporte. 
A ocorrência frequente de temperaturas extremamente altas pode deteriorar 
o pavimento e causar sulcos, aumentando os custos de construção e manu-
tenção (ver ICF International, 2010). Chuvas pesadas podem levar à total 
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suspensão da construção de estradas devido a condições de solo saturado, 
que impedem os trabalhos, e à completa interdição de estradas devido a en-
chentes e erosão (ver El-Rayes e Moselhi, 2001; Ministério do Transporte 
e Comunicações (MTC), 2005). no caso do Peru, também é importante 
notar que a irregularidade do terreno pode dificultar o desenvolvimento e a 
manutenção de redes viárias. Assim, este e outros países com topografia 
mais acidentada tendem a ter redes viárias menos densas; segundo estima-

0 250 500125 km
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FIGURA 1    Mapa do relevo

Fonte: ArcGIS.
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FIGURA 2    Geografia natural

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do INEI.
Nota: Os mapas da figura mostram temperatura média, precipitação média, altitude mediana das capitais municipais 
correspondentes e desvio padrão dessas altitudes para cada um dos departamentos do Peru.
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tivas recentes, um aumento de 1% em irregularidade está associado a cerca 
de 1% de declínio no número de quilômetros de estradas numa dada área (ver 
Ramcharan, 2009). Fica claro que o grau de irregularidade de uma região 
afeta o tempo e o esforço requeridos para o transporte de bens.

Essa realidade geográfica não é menosprezada pelas 7.500 firmas 
peruanas que registraram exportações em 2009. Uma delas, a Industria 
Textil Piura, é um fabricante de tecidos localizado na província setentrional 
de Piura, a menos de 100 km da fronteira com o Equador. Estabelecida 
em 1976, a empresa exporta US$ 6 milhões ao ano em fios para mais de 
dez países, entre eles Bolívia, Argentina e Estados Unidos. As exportações 
para a Bolívia são transportadas 2.500 km para o sul até Desaguadero, 
no lago Titicaca, que o Peru partilha com esse país, e depois 105 km até 
La Paz, destino final (ver Figura 3, painel superior). Portanto, a distância 
interna representa mais de 95% da distância total da fábrica ao mercado 
consumidor do país importador.

Embora a parcela interna dos custos de transporte da empresa 
para a Bolívia possa ser extrema, está longe de ser insignificante para 
a exportação de seus produtos a outros destinos. Fios exportados para 
a Argentina e os Estados Unidos por via aérea precisam primeiro ser le-
vados cerca de 1.000 km para o sul até o Aeroporto Internacional Jorge 
Chávez, em Callao; a distância da viagem interna em relação à distância 
total até Buenos Aires e Miami é de 25,3% e 20,1%, respectivamente.

nem tudo, porém, é uma questão de distância. Isso é ilustrado pelo 
caso da Maderas Peruanas, empresa localizada em Pucallpa, na província 
de Coronel Portillo, no leste do país, que exporta perto de US$ 1,3 milhão 
em produtos derivados da madeira para diversos países, entre eles Equa-
dor, México e França. Todos esses produtos são embarcados no porto de 
Callao, localizado a uma distância de 750 km de sua origem. Essa distância 
representa entre 6% e 60% da distância total até os portos de destino dos 
países importadores (ver Figura 3, painel inferior). Além disso, muitas das 
estradas pelas quais os bens são transportados não são pavimentadas, e a 
rota pelos Andes requer que os veículos subam e desçam mais de 4 mil 
metros de altitude.

Várias centenas de histórias semelhantes podem ser contadas somente 
com o exame de dados de comércio georreferenciados. A mensagem de 
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todas essas histórias é, sem dúvida, que a infraestrutura interna de trans-
porte é um determinante-chave dos custos de transporte resultantes, para 
se chegar aos pontos de saída, e que a infraestrutura provavelmente afetará 
o êxito das exportações das firmas e das regiões em que elas se situam. Uns 
poucos estudos empíricos analisaram atentamente o impacto no Peru da 
infraestrutura pública interna sobre variáveis econômicas, como produtivi-
dade, renda e despesas domiciliares totais e sua fonte e composição, total de 
horas de trabalho e sua distribuição entre as diversas atividades, e dispersão 
de preço e venda de produtos agrícolas (por ex., batatas). no entanto, pelo 
que sabemos, não foram feitos estudos a respeito do efeito da infraestrutura 
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FIGURA 3    Rota de exportação da Industria Textil Piura até 
Desaguadero e da Maderas Peruanas até Callao

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do MTC.
Nota: Os dois mapas da figura mostram as rotas mais econômicas entre Piura e Desaguadero acima (no alto) e Pucallpa 
e Callao (abaixo), calculadas pelo método descrito no Apêndice Técnico, e seus respectivos perfis de altitude. 
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sobre o comércio internacional.1 O objetivo deste capítulo é tentar preencher 
essa lacuna mediante a análise de como a infraestrutura rodoviária interna 
— e portanto os custos de transporte — afetam as exportações regionais 
do Peru. Ao fazer isso, a análise aplica a mesma abordagem metodológica 
apresentada em outros capítulos deste volume (explicada mais detalhada-
mente no Apêndice técnico) a um rico conjunto de dados de exportação e de 
custos operacionais de serviços de carga, obtidos de pesquisas detalhadas 
de serviços de transporte, abrangendo o período de 2001–2009.

Padrões regionais de comércio

O Peru está organizado em 25 departamentos, subdivididos num total 
de 195 províncias e mais 1.841 distritos. geograficamente, o país pode ser 
visto como sendo composto por três regiões naturais: a Costa (litoral), 
a Sierra (montanhas) e a Selva (região amazônica).2 Lima, a capital do 
país, está localizada na Costa (ver Figura 4).

Estas regiões geográficas estão correlacionadas a uma distribuição 
espacial desigual da atividade econômica. A região densamente povoada 
da Costa é composta por nove departamentos, que compreendem 13,1% 
do território nacional mas abrigam 55,1% do total da população e respon-
dem por 70% do PIB e quase 80% do PIB industrial. Só a região de Lima 
conta com mais de 30% da população e responde por 50% do PIB, o que 
é aproximadamente igual ao total da população da Sierra e mais do dobro 
do seu PIB. Os cinco departamentos correspondentes à região da Selva 
são esparsamente povoados. Eles compreendem 50% da área total do país 
mas abrigam apenas 9,3% de sua população e respondem por cerca de 5% 
do PIB total e menos de 4% do PIB industrial (ver Figura 5).3

1  Ver, por ex., Escobal e Torero (2000), Escobal (2005), Escobal e Vásquez (2005), Escobal 
e Ponce (2011) e IPE (2003).
2  Alguns autores argumentam que a classificação em três regiões não é suficiente para 
caracterizar de modo adequado a verdadeira diversidade geográfica do Peru (ver, p. ex., 
Pulgar Vidal, 1986, e Peñaherrera, 1986).
3  Em uma série de mapas alternativos, cada departamento recebe intensidades específicas 
de cor, dependendo de sua posição na variável em questão. Esses mapas essencialmente 
transmitem a mesma mensagem, embora de uma forma menos estilizada, e eles podem 
ser conseguidos mediante pedido aos autores.
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Os mapas mostram a densidade populacional por área de depar-
tamento, a participação de cada um no PIB do país, o PIB per capita e a 
participação no PIB industrial do país. Os dados correspondem a 2009.

Caracterizamos os padrões regionais de comércio mediante o uso 
de dados de exportação altamente desagregados dos anos 2001, 2003, 
2005 e 2009, levantados pela alfândega peruana (SUnAT) e gentilmen-
te fornecidos pelo órgão de promoção do turismo e comércio do Peru, 
PROMPERú. Cada registro identifica o município de origem, o produto 

Regiões naturais

FIGURA 4   Departamentos e regiões naturais

Fonte: Elaboração dos autores com base em dados do INEI (1995).
Nota: A figura mostra a distribuição dos departamentos pelas três regiões naturais:
Região 1 – Selva (branco): Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín e Ucayali.
Região 2 – Sierra (laranja-claro): Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 
Junín, Pasco e Puno.
Região 3 – Costa (laranja-escuro): Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna e Tumbes.
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5086,499–12974,360
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0,007-0,021
2,110–57,001

FIGURA 5    Geografia econômica

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do INEI.
Nota: Os mapas mostram a densidade populacional por área de departamento, a participação de cada um no PIB do 
país, o PIB per capita  e a participação no PIB industrial do país.  Os dados correspondem a 2009.
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(10 dígitos do SH), a alfândega pela qual os bens deixaram o país, o valor 
em dólares dos Estados Unidos e a quantidade (peso) em quilos.

Esses dados revelam que as exportações totais do Peru perfizeram 
US$ 27 bilhões em 2009; em termos nominais, essa cifra foi quase 300% 
maior do que no começo da década e representou 21,1% do PIB, em 
comparação com 12,7% em 2001 e 8,9% em 1991. Esta expansão pode 
ser explicada por um aumento nas quantidades exportadas — 57% em 
termos de peso — e, especialmente, pela alta nos preços dos principais 
produtos de exportação do país. Estes são essencialmente produtos 
primários ou manufaturados com base em recursos naturais, segundo 
a classificação sugerida por Lall (2000), primariamente ouro, cobre, 
zinco, chumbo e estanho.4 Como grupo, os produtos primários respon-
dem por mais de três quartos do valor e peso totais das exportações 
do Peru (ver também giordano et al., 2006). A parcela restante está 
distribuída de modo similar entre bens com preço de referência e bens 
diferenciados.

Os resultados do comércio também mostram claros padrões re-
gionais heterogêneos, o que não é surpreendente. Os departamentos na 
região da Costa foram responsáveis por quase dois terços do total das 
exportações na última década. nos últimos anos, porém, a participação 
desses departamentos nas exportações diminuiu, em termos de valor 
e quantidade (peso) (ver Tabela 1). A redução foi particularmente pro-
nunciada em Lima. Em comparação, as exportações da região da Sierra 
aumentaram sua participação agregada em 7,6% e 4,9%, respectivamente. 
nesse grupo, destacam-se Ancash, Pasco e especialmente Arequipa. 
Outros departamentos da Sierra, como Cusco, Huancavelica e Huánuco, 
e todos os departamentos da Selva apresentaram pouca mudança em sua 
participação ou experimentaram reduções. Conforme sugerido a seguir, 
a falta de infraestrutura adequada pode ajudar a explicar por que esses 
departamentos não conseguiram se beneficiar mais da crescente abertura 
para o comércio internacional nas últimas décadas.

4  A classificação de Lall faz diferenciação entre produtos primários, manufaturados com 
base em recursos naturais, manufaturados de baixa tecnologia, manufaturados de média 
tecnologia e manufaturados de alta tecnologia.
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Tabela 1   Valor e peso da participação dos departamentos nas 
exportações

Região/departamento

Valor das exportações Peso das exportações

2001 2009 2001 2009

Costa 69,7 62,8 78,0 75,3

Sierra 28,8 36,4 19,2 24,1

Selva 1,5 0,8 1,7 0,6

Lima 35,2 25,5 20,0 10,0

Ancash 9,3 10,8 9,4 11,2

Ica 6,4 9,0 33,4 38,0

Arequipa 3,8 8,8 1,5 6,0

Cajamarca 3,5 8,5 0,0 0,5

La Libertad 3,1 7,6 1,5 2,4

Callao 8,3 7,3 10,9 10,3

Moquegua 8,1 7,0 3,2 4,4

Piura 5,2 4,5 8,1 9,1

Pasco 1,4 2,8 2,7 3,5

Junín 6,8 2,3 3,2 1,8

Puno 0,6 1,3 0,1 0,0

Lambayeque 1,2 0,8 0,4 0,5

Cusco 2,0 0,7 1,9 0,3

Tacna 1,2 0,6 0,4 0,2

Huancavelica 0,9 0,5 0,0 0,3

Tumbes 0,3 0,4 0,1 0,3

Apurimac 0,0 0,4 0,0 0,1

San Martín 0,3 0,3 0,1 0,1

Ayacucho 0,0 0,2 0,0 0,2

Loreto 0,6 0,2 0,4 0,2

Ucayali 0,2 0,2 0,1 0,2

Madre de Dios 0,1 0,1 0,0 0,1

Huánuco 0,2 0,1 0,4 0,1

Amazonas 0,3 0,0 1,1 0,0

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da SUNAT.

Padrões de especialização distintos certamente exerceram seu 
papel para explicar as diferenças relativas de desempenho das expor-
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tações entre as três regiões. Os departamentos costeiros representam 
quase três quartos das vendas industriais do Peru para o exterior, e sua 
participação aumenta para 97% e 99%, respectivamente, no caso de 
manufaturados de média e alta tecnologia. Ainda assim, os bens nesses 
grupos representam, juntos, menos de 5% das exportações agregadas 
do país. Em resumo, esses produtos têm pouca importância relativa na 
cesta de exportações do Peru, e seus baixos níveis de exportação estão 
espacialmente muito aglomerados.

A importância relativa da Costa como região de origem de expor-
tações caiu para 56% no caso de produtos primários. Os restantes 44% 
deles provêm quase inteiramente da região da Sierra, altamente especia-
lizada neste tipo de produtos. De fato, mais de 90% das exportações da 
Sierra nos últimos anos consistiram em bens primários e baseados em 
recursos naturais. Os departamentos na região da Selva têm especiali-
zação semelhante. Por exemplo, enquanto Amazonas e San Martín são 
principalmente exportadores de produtos primários, Loreto e Ucayali 
concentram-se em manufaturados baseados em recursos naturais. nove 
departamentos da Sierra e da Selva aparecem regularmente na primeira 
metade de uma classificação departamental segundo a parte de produtos 
pesados nas respectivas exportações (ver Figura 6).

As diferenças multidimensionais de resultado das exportações nas 
diferentes regiões podem ser resumidas em uma medida única e genera-
lizada de distância (ver Barnett, 1976). Este indicador univariado pode 
ser usado para ordenar e classificar as regiões em grupos com níveis 
similares de desenvolvimento exportador. Levando em consideração as 
três regiões geográficas bem definidas do país e usando uma versão desta 
medida resumida que combina informações sobre o nível e a diversificação 
das exportações (sua participação no PIB e número de produtos expor-
tados), identificamos três grupos de departamentos para avaliar até que 
ponto existe uma superposição dos agrupamentos geográficos e daqueles 
definidos pelo desenvolvimento exportador. Esses grupos exportadores 
são os seguintes:

•	 Com alto desempenho exportador: Ancash, Arequipa, Cajamarca, 
Callao, Ica, Lima, Moquegua e Pasco.
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FIGURA 6    Padrões regionais de comércio

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da SUNAT.
Nota: Os mapas mostram, respectivamente, a participação dos departamentos no total das exportações  no PIB, 
a razão entre o número total de produtos por eles exportados e o número total de produtos exportados pelo país, o 
indicador da margem extensiva (diversificação) proposto por Hummels e Klenow (2005) e a participação da indústria, de 
manufaturados baseados em recursos naturais, de manufaturados de baixa tecnologia, de manufaturados de média e alta 
tecnologia e de produtos pesados (produtos com razão entre peso e valor acima da média determinada mediante o uso 
de dados de comércio mundiais no período de 1996-2010), no total das exportações das regiões. Os dados 
correspondem a 2009.
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•	 Com desempenho exportador intermediário: Apurimac, Junín, La 
Libertad, Lambayeque, Piura, Puno, Tacna e Tumbes.

•	 Com baixo desempenho exportador: Amazonas, Ayacucho, Cus-
co, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín 
e Ucayali (ver Figura 7).5

5  Para reduzir cada observação multivariada a um valor único, computam-se as diferenças 
em relação ao máximo respectivo, levando-se em consideração as covariâncias entre as 
observações. Especificamente, esse valor único é igual ao vetor das diferenças entre os 
valores dos resultados das exportações e os valores máximos do resultado respectivo 
multiplicado pela matriz de variância-covariância e sua transposição.

Desenvolvimento exportador
1
2
3

FIGURA 7     Grupo de regiões segundo o nível de desenvolvimento das 
exportações

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da SUNAT.
Nota: O mapa mostra os três grupos de departamentos segundo o nível de desenvolvimento exportador de cada um, de 
acordo com sua participação no PIB e o número total de produtos exportados. 
Desempenho exportador alto (laranja-escuro): Ancash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Ica, Lima, Moquegua y Pasco.
Desempenho exportador intermedio: (laranja-claro): Apurímac, Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.
Desempenho exportador bajo (branco): Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San 
Martín y Ucayali. Os dados correspondem a 2009.
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Esses grupos são virtualmente idênticos quando o indicador agre-
gado também considera a participação de produtos industriais no total 
das exportações como variável para o agrupamento. A única diferença 
é que Huancavelica e Puno trocam de lugar nos grupos.

As medianas da relação exportação-PIB desses grupos são 0,53, 
0,18 e 0,04, respectivamente; as medianas do número de produtos expor-
tados em relação ao total do Peru são 0,06, 0,05 e 0,01, respectivamente. 
As medianas da participação da indústria são 0,03, 0,02 e 0,01, respecti-
vamente. Essas medidas resumidas exprimem uma mensagem direta: os 
departamentos da região da Sierra, e mais ainda os da região da Selva, 
estão atrasados em matéria de desempenho exportador. neste grupo 
de regiões menos desenvolvidas quanto a exportações, os indicadores 
anteriores variam de 0,01 (Amazonas) a 0,12 (Huancavelica), e de 0,01 
(Madre de Dios e Huancavelica) a 0,05 (Cusco).

O número médio (mediana) de produtos exportados pelos departa-
mentos classificados nesse grupo está próximo de 80 (60), com Huancavelica, 
Huánuco e Madre de Dios no ponto mais baixo da distribuição, com 23, 
29 e 24 produtos, respectivamente, e Cuscono topo, com 233 produtos. 
A Tabela 2 lista os três produtos mais importantes da cesta de exportações 
dos departamentos, juntamente com a respectiva participação percentual 
de suas vendas totais para o exterior. Os números comunicados indicam 
claramente que os produtos relacionados à agricultura respondem por frações 
relativamente expressivas das exportações agregadas dos departamentos 
na região da Selva, enquanto seus equivalentes na região da Sierra são 
extremamente especializados em exportação de metais. Assim, produtos 
de madeira respondem por mais de 40% das exportações de Loreto e mais 
de 80% das de Ucayali. Por sua vez, o cobre representa mais de 50% do 
total das exportações em Cusco e Huancavelica; o mesmo se aplica a An-
cash e Arequipa. O ouro também é responsável, em Cajamarca e Puno, 
por mais de 60% das vendas totais para o exterior.

Rede viária e custos regionais de transporte

O transporte rodoviário é a principal modalidade de transporte no Peru, 
e as estradas levam aproximadamente 95% da carga do país (ver MTC, 
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Tabela 2   Três dos principais produtos de exportação nos 
departamentos de menor desenvolvimento exportador

Departamento Ordem Produto Participação

Amazonas 1 Café, não torrado, não descafeinado 0,914

2 Farinhas, pós e pellets de peixe 0,045

3 Seringas, agulhas para seringas, cateteres, 
cânulas e produtos semelhantes

0,011

Total 0,970

Ayacucho 1 Minerais de zinco e concentrados 0,375

2 Minerais de chumbo e concentrados 0,263

3 Ouro em bruto 0,127

Total 0,765

Cusco 1 Ouro em bruto 0,387

2 Cobre refinado, cátodos e seus elementos 0,280

3 Minerais de cobre e concentrados 0,247

Total 0,914

Loreto 1 Madeira de espécie tropical serrada ou fendida 
longitudinalmente, cortada transversalmente ou 
desenrolada

0,278

2 Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos 
(exceto óleos em bruto)

0,171

3 Madeira não conífera perfilada 0,154

Total 0,604

Huancavelica 1 Minerais de chumbo e concentrados 0,542

2 Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado 0,382

3 Minerais de zinco e concentrados 0,066

Total 0,990

Huánuco 1 Minerais de chumbo e concentrados 0,503

2 Cacau em grão, inteiro ou partido, em bruto ou 
torrado

0,162

3 Minerais de zinco e concentrados 0,157

Total 0,822

Madre de Dios 1 Ouro em bruto 0,652

2 Madeira não conífera perfilada 0,166

3 Castanha-do-pará, sem casca 0,135

Total 0,953

(continuação na página seguinte)
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2007a). O sistema viário é constituído primordialmente de estradas na-
cionais e departamentais. As primeiras interconectam o país longitudinal 
e transversalmente, criando ligações comerciais e de transporte com os 
países vizinhos, conectando as capitais departamentais entre si e com 
os principais centros de produção e consumo, e proporcionando acesso 
a portos, aeroportos e estradas de ferro nacionais e internacionais.

As rotas nacionais totalizam 23.598 km, dos quais cerca de 50% são 
pavimentados e mais de 60% atravessam áreas com declives de moderados 
a intensos (gradientes maiores do que três). As rotas departamentais têm 
um total de aproximadamente 23 mil quilômetros e conectam as capitais 
departamentais com as capitais das províncias e entre si, e com municípios 
em diferentes províncias; essas conexões facilitam o movimento de pessoas 
e bens no plano regional e proporcionam ligações a portos e aeroportos 
regionais (ver MTC, 2005, 2010, 2011a e Zecerrano Mateus, 2011).6 Estas 
redes aparecem na Figura 8.

Tabela 2   Três dos principais produtos de exportação nos 
departamentos de menor desenvolvimento exportador 
(continuação)

Departamento Ordem Produto Participação

San Martín 1 Café, não torrado, não descafeinado 0,882

2 Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado 0,040

3 Minerais de molibdênio e concentrados, outros 0,020

Total 0,942

Ucayali 1 Madeira não conífera perfilada 0,556

2 Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, 
cortada transversalmente ou desenrolada, outros

0,199

3 Madeiras compensadas, constituídas 
exclusivamente por folhas de madeira, outros

0,050

Total 0,804

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da SUNAT.
A tabela apresenta os três principais produtos de exportação, juntamente com a participação respectiva e cumulativa 
para cada departamento no grupo menos desenvolvido em matéria de exportações. Os dados correspondem a 2009.

6  As vias restantes formam a rede local de estradas. geralmente não são pavimentadas 
(quase 99%) e estão quase sempre em mau estado (ver MTC, 2005). Por estas razões são 
raramente usadas no comércio internacional.
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Como se pode ver, a cobertura rodoviária do país varia muito de uma 
região para outra. A rede é relativamente densa na região da Costa, menos 
densa na da Sierra e muito esparsa na da Selva. Assim, embora a densidade 
viária em Lima seja de 0,093 km por km2, é pelo menos dez vezes menor 
em Loreto, Madre de Dios e Ucayali, onde varia entre 0,002 e 0,007. 
Como já foi analisado na introdução a este capítulo, a infraestrutura de 
estradas parece, pelo menos parcialmente, condicionada pela geografia 
física do país.

Os bens de exportação precisam primeiro ser transportados do seu 
lugar de origem até a alfândega por essas estradas. O Peru tem 20 alfân-
degas distribuídas pelo país, conforme mostra a Figura 9. A distribuição de 
exportações dos departamentos por essas alfândegas aparece na Figura 10. 
Callao, claramente, tem a alfândega mais importante do país, responsável 
por mais de 60% das exportações totais do Peru e servindo como alfân-
dega principal para mais da metade dos departamentos (14 de 25), com 
uma média de participação de mais de 90% para esses departamentos. 
O restante das exportações é feito pelas alfândegas em Chimbote, Ilo, 

FIGURA 8    Redes rodoviárias nacionais e departamentais

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do MTC.
Nota: O mapa mostra as redes rodoviárias nacionais (em preto) e departamentais (em laranja).
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Mollendo-Matarani e Paita, com participação de 8,2%, 7,3%, 6,2% e 5,3%, 
respectivamente. Além disso, as exportações de alguns departamentos 
deixam o país principalmente pelas alfândegas localizadas em suas fronteiras 
ou em um departamento vizinho. É este o caso de Ancash (Chimbote), 
Moquegua (Ilo), Arequipa (Mollendo-Matarani), Piura (Paita), Tacna 
(Ilo), Cusco (Mollendo-Matarani) e Lambayeque (Paita). Em Loreto, 
apenas uns poucos municípios estão conectados à rede de estradas que 
proporcionam ligações com o resto do país; na melhor das hipóteses, as 
cidades têm acesso rodoviário a Iquitos, capital do departamento, por 
cuja alfândega elas, predominantemente, exportam.

Usando, informações georreferenciadas do MTC sobre os municípios, 
as alfândegas, as vias nacionais e departamentais conectadas, a qualidade 
dos diferentes segmentos dessas vias (pavimentadas ou não) e o tipo de 
terreno que elas cruzam (grau de variação dos gradientes), e levando-se 
em consideração os fatores de custo correspondentes relacionados a dis-
tância e tempo obtidos de pesquisas conduzidas pelo Ministério, podemos 
computar o percurso ótimo (de menor custo), para cada combinação de 

FIGURA 9    Localização de alfândegas 

Fonte: Elaboração dos autores com base em dados da SUNAT.
O mapa mostra a localização das alfândegas do país.
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município e alfândega, e os custos de transporte associados. Estes cálculos 
são apresentados no Apêndice Técnico.

A Tabela 3 dá informações sobre os percentis da distribuição de 
distâncias até a alfândega principal correspondendo aos percursos ótimos 
para todos os municípios exportadores e produtos exportados, juntamente 
com a média de segmentos pavimentados e a participação média de cada 
departamento peruano nesses segmentos em 2009.

Esses números indicam que os bens dos departamentos nas regiões 
da Sierra e da Selva requerem transporte por distâncias muito mais longas 
para alcançar a alfândega. Essa distância média (mediana) excede mil qui-
lômetros (1.100 km), no caso de Amazonas, Cusco, Madre de Dios e Puno, 
mas está abaixo de 200 km (40 km) no caso dos departamentos costeiros de 

FIGURA 10    Distribuição das exportações departamentais por 
alfândegas

Fontes: Cálculos dos autores com base em dados da SUNAT.
A figura mostra a participação das exportações de cada departamento e por que alfândega são realizadas. Os dados 
correspondem a 2009.
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Tabela 3   Distância até a alfândega principal e trechos rodoviários 
pavimentados

Departamento

Distância até a alfândega principal
Trecho 

pavimentado

p10 p50 p90 Mediana Mediana

Madre de Dios 1.352,4 1.669,1 1.794,8 1.568,1 0,825

Amazonas 1.207,2 1.207,2 1.207,2 1.186,3 0,564

Cusco 1.131,3 1.139,1 1.146,7 1.104,5 0,974

Puno 417,2 1.302,5 1.341,7 1.010,0 0,807

Cajamarca 744,2 865,8 1.891,6 961,5 0,764

Apurimac 819,0 819,0 1.147,7 922,4 0,679

Arequipa 142,7 1.048,5 1.175,0 903,9 0,944

San Martín 661,8 977,3 980,3 875,9 0,629

Ucayali 748,1 750,8 750,8 740,8 0,544

Huancavelica 433,6 440,6 1.683,1 640,7 0,664

La Libertad 504,8 579,0 697,1 593,0 0,954

Ayacucho 578,1 586,3 587,5 589,6 0,746

Huánuco 380,0 499,8 898,8 550,1 0,536

Lambayeque 259,1 474,0 807,8 526,5 0,963

Ancash 346,1 445,2 527,0 428,6 0,986

Junín 205,6 326,0 457,5 374,9 0,968

Piura 0,0 126,9 1.135,9 354,0 0,879

Tumbes 0,0 29,8 1.276,1 348,2 0,668

Ica 225,7 260,6 484,5 315,7 0,954

Pasco 230,6 285,6 396,1 299,8 0,512

Moquegua 0,0 4,0 1.223,2 209,1 0,964

Lima 21,8 35,9 174,2 156,0 0,995

Callao 0,0 0,0 14,8 110,6 0,988

Loreto 0,0 0,0 29,3 32,4 0,513

Tacna 0,0 0,0 0,0 22,1 0,944

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do MTC e da SUNAT.
Nota: A tabela apresenta a média (simples) e o 10º, 50º e 90º percentis da distribuição de distâncias até a respectiva 
alfândega principal para cada departamento (como determinado pela sua participação no total das exportações 
de produtos municipais), juntamente com a média de trechos pavimentados nas respectivas estradas usadas. Os 
dados correspondem a 2009.
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Callao, Lima e Tacna. Pelas razões explicadas anteriormente, isso também 
se aplica a Loreto, que se localiza na região da Selva. As distâncias relati-
vamente curtas que aparecem na tabela correspondem basicamente aos 
municípios próximos de Iquitos, ligados por estradas a esta cidade, por cuja 
alfândega uma parte substantiva das exportações da região é embarcada 
para o exterior. Além disso, as exportações de diversos departamentos nas 
regiões da Sierra e da Selva, como Amazonas, Huancavelica, Huánuco, 
Loreto, San Martín e Ucayali, têm de percorrer vias com uma porcentagem 
relativamente baixa de segmentos pavimentados, o que torna o transporte 
mais difícil. Em geral, distância e qualidade das vias determinam os custos 
de transporte. Isso pode ser claramente visto na Figura 11. Departamen-
tos situados longe das alfândegas principais, ou em cujas rotas de acesso 
é difícil transitar, estarão sujeitos a enfrentar altos custos de transporte.

A topografia e, particularmente, a irregularidade do terreno tam-
bém ajudam a determinar as variações espaciais de custos de transporte. 

FIGURA 11    Distância, qualidade das vias e custos de transporte por 
unidade

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do MTC e da SUNAT.
A plotagem em 3D ilustra a relação entre os (logaritmo natural dos) custos de transporte por unidade até a alfândega 
principal, as (o logaritmo natural das simples) distâncias até a alfândega principal e a parcela de segmentos pavimentados 
nas estradas usadas para se chegar a ela. Os dados correspondem a 2009.
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A Tabela 4 apresenta os percentis da distribuição dos números obtidos 
entre distâncias ajustadas para levar em consideração a qualidade das vias 
e os gradientes em diferentes segmentos (conforme detalhado no Apêndice 
Técnico) e distâncias originais até cada departamento peruano em 2009. 
Esses números revelam que, quando se consideram obstáculos adicionais 
representados por geografia e infraestrutura precária, as distâncias reais 
até a alfândega principal de departamentos como Pasco, Apurimac, 
Ucayali, Loreto, Huánuco, San Martín, Madre de Dios e Huancavelica 
são, pelo menos, 50% maiores do que seriam se todas as rodovias fossem 
pavimentadas e seu trajeto não fosse irregular. É importante notar que, 
de nove dos departamentos com exportações menos desenvolvidas, seis 
pertencem ao grupo com os dez maiores ajustamentos de distância e, 
portanto, com infraestrutura e condições orográficas menos favoráveis.

A Figura 12 mostra os custos de transporte que resultam do tipo 
de superfície das estradas e das características do terreno, juntamente 
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0,024–0,163

FIGURA 12    Custos de transporte por unidade e ad valorem

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do MTC e da SUNAT.
Nota: Os mapas mostram os custos de transporte por unidade e ad valorem até o escritório aduaneiro principal de cada 
departamento, calculados segundo o método esboçado no Apêndice Técnico. Os dados correspondem a 2009.

Custos médios por unidade Custos médios ad valorem
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com os custos de fatores relacionados a distância e tempo para cada 
departamento. Como se pode ver, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, 
Madre de Dios e Ucayali apresentam custos de transporte por tonelada 

Tabela 4   Ajustamentos do cálculo da distância real até 
a alfândega principal

Departamento p10 p50 p90 Mediana

Pasco 1,453 1,643 2,084 1,703

Apurimac 1,219 1,873 1,873 1,682

Ucayali 1,582 1,582 1,585 1,586

Loreto 1,004 1,538 2,035 1,582

Huánuco 1,433 1,576 1,904 1,576

San Martín 1,166 1,606 1,790 1,566

Madre de Dios 1,484 1,553 1,582 1,553

Huancavelica 1,159 1,473 2,035 1,548

Junín 1,315 1,347 1,681 1,390

Puno 1,126 1,143 1,805 1,388

Ayacucho 1,273 1,278 1,588 1,381

Tacna 1,101 1,210 2,002 1,298

Cusco 1,250 1,250 1,396 1,293

Arequipa 1,068 1,193 1,688 1,266

Amazonas 1,205 1,205 1,205 1,213

Ica 1,092 1,106 1,576 1,205

Moquegua 1,007 1,115 1,490 1,172

Cajamarca 1,110 1,110 1,243 1,142

Ancash 1,014 1,162 1,315 1,135

Lima 1,022 1,097 1,157 1,089

Piura 1,016 1,037 1,350 1,087

Callao 1,002 1,054 1,180 1,077

Tumbes 1,001 1,080 1,085 1,056

La Libertad 1,019 1,019 1,094 1,055

Lambayeque 1,009 1,038 1,063 1,034

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do MTC e da SUNAT.
Nota: A tabela apresenta a média (simples) e o 10º, 50º (mediana) e 90º percentis da distribuição do cálculo das 
distâncias até a respectiva alfândega principal relativos a cada departamento (conforme sua participação no total 
das exportações de produtos municipais), ajustados ao tipo de superfície das estradas (pavimentadas ou não) e às 
características geográficas das áreas pelas quais passam essas estradas (gradientes), e às respectivas distâncias 
respectivas reais, não ajustadas. Os dados correspondem a 2009.
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relativamente altos. Um retrato semelhante, geralmente, emerge quan-
do se consideram custos de transporte ad valorem. Como é de esperar, 
porém, as cifras não são inteiramente simétricas, porque a computação 
desses últimos custos também leva em consideração valores e quantidades 
efetivamente comercializados na rota.

Custos internos de transporte e exportações regionais: 
evidências preliminares

Vimos tanto disparidades regionais significativas em matéria de desempenho 
de exportações quanto padrões regionais pronunciados em custos internos 
de transporte. A questão que se coloca, então, é a seguinte: até que ponto 
o desempenho de exportações de uma região está relacionado com seus 
custos de transporte? A Figura 13 fornece uma resposta preliminar a essa 
questão.7 nela, mostram-se a a distribuição com relação à distância até 
a alfândega da participação nas exportações e a razão entre o número de 
produtos exportados localmente, bem como o total nacional, tanto em 
geral como para diferentes categorias de bens. Os pontos de origem mais 
próximos da alfândega respondem por uma porção substancial do total 
das exportações e apresentam vendas para o exterior bem mais diversi-
ficadas, ou seja, esses pontos de origem exportam mais tanto na margem 
extensiva (número de produtos) quanto na margem intensiva (média de 
exportações por produto). Mais especificamente, municípios a 50 km de 
distância da alfândega representam mais de 40% do total das exportações 
e aproximadamente 90% dos bens vendidos ao exterior pelo país como 
um todo. Como é de esperar, essas disparidades são mais pronunciadas no 
caso de bens manufaturados do que no de bens primários; a produção de 
bens primários está mais relacionada espacialmente aos locais em que os 
recursos naturais estão disponíveis, os quais tendem a estar distribuídos 

7  As plotagens em 3D mostram os valores previstos das exportações de uma regressão 
não paramétrica. Esses valores são as medianas condicionais estimadas para cada com-
binação de valores de distância e número de produtos exportados, usando um estimador 
local linear, em, que para cada ponto, as medianas condicionais são aproximadas por uma 
função linear que leva em consideração a distância de cada observação ao ponto ponderado 
por uma função kernel.
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FIGURA 13    Valor das exportações, número de produtos e distância 
até a alfândega

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da SUNAT.
Nota: Os gráficos mostram a distribuição, com relação à distância até a alfândega, da participação das exportações e da 
razão entre o número de produtos exportados e o número total de produtos exportados pelo país As distâncias foram 
agrupadas em intervalos de 25 km.  Os produtos são classificados como primários ou manufaturados, segundo a 
classificação da OMC.  Os dados correspondem a 2009.
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por todo o território. no caso das exportações de manufaturados, a par-
ticipação dos municípios a 50 km de distância da alfândega chega a 84%, 
enquanto no caso das exportações de bens primários ela é de apenas 38%.8

8  Pode-se também argumentar que áreas mais urbanizadas têm exportações industriais 
maiores e mais diversificadas, enquanto nas áreas rurais predominam as atividades ex-
trativas.
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A Figura 15 salienta o inter-relacionamento entre exportações, dis-
tância e tipo de estradas. A plotagem à esquerda, de modo geral, sugere 
que as exportações regionais estão negativamente associadas tanto com 
a distância média até a alfândega principal quanto com a participação média 
das estradas não pavimentadas. A plotagem à direita ilustra a incidência do 
tratamento da superfície da estrada com dois exemplos concretos: a relação 
entre exportações e distância para dois pares de departamentos — Piura 
e Amazonas e Piura e Cusco —, cujas rotas até as respectivas alfânde-
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FIGURA 14    Custos do transporte e exportações departamentais 

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do MTC e da SUNAT.
Nota: Os diagramas na figura mostram a relação entre (logaritmo natural das) exportações totais do departamento e 
(logaritmo natural da média ponderada das) as distâncias até a alfândega (à esquerda), e entre (logaritmo natural das) 
exportações totais do departamento e (logaritmo natural da média ponderada dos) custos de transporte ad valorem até a 
alfândega (à direita). Os pontos identificam os departamentos. As curvas descendentes são os ajustes lineares. Os dados 
correspondem a 2009.
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gas principais têm diferentes extensões de segmentos pavimentados (ver 
Tabela 2). As curvas indicam que, com distâncias semelhantes, Cusco, 
que tem mais rodovias pavimentadas, consistentemente exporta mais.

O impacto dos custos internos de transporte sobre as 
exportações regionais: avaliação empírica

É certo que as relações identificadas anteriormente sugerem que o trans-
porte interno pode agir como uma barreira ao comércio, mas é necessário 
elaborar um exame mais rigoroso dessa relação para se chegar a conclusões 
mais definitivas. Para tanto, voltamo-nos para uma análise mais formal dessa 
relação com a finalidade de abordar a seguinte questão: Quais os efeitos dos 
custos internos de transporte sobre as exportações? nossa análise responde 
a essa questão atentando para o nível e a composição das vendas ao exterior.

Níveis de exportação desagregados: Primeiro, estimamos uma equação 
que relaciona as exportações municipais no nível do produto via alfân-
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FIGURA 15    Exportações, distância e qualidade das vias

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do MTC e da SUNAT.
Nota: A plotagem em 3D à esquerda ilustra a relação entre (logaritmo natural das) exportações totais do departamento, (o  
logaritmo natural das) as distâncias até a alfândega principal e a participação dos segmentos pavimentados nas estradas 
usadas para alcançar essa alfândega. A figura à direita apresenta a relação ajustada linearmente entre (o logaritmo natural 
das) as exportações municipais totais por alfândega e (logaritmo natural da) distância, para cada par de departamentos. 
Os dados correspondem a 2009.
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degas potencialmente diferentes com o custo de transporte ad valorem 
correspondente, controlando ao mesmo tempo pelas características 
permanentes de município-produto-alfândega e pelos fatores específicos 
por ano.9 Concluímos o seguinte:

Primeiro, essa equação é estimada agregando todos os produtos 
(10 dígitos do SH) para se chegar a uma medida média aproximada do 
efeito dos custos internos de transporte sobre as exportações. neste 
caso, controlamos também por município, produto ou características da 
alfândega, que variam com o tempo, obtendo resultados semelhantes.10

Como os bens variam no que se refere à transportabilidade, os efeitos 
do custo de transporte sobre as exportações podem diferir conforme o setor 
(ver Hummels, 2001). Pela mesma razão, pode-se esperar que o impacto 
médio dos custos de transporte sobre o comércio seja heterogêneo nas 
regiões ou grupos de região com perfis de especialização diferentes. Por 
esta razão, primeiro estimamos a equação distinguindo entre bens pri-
mários e manufaturados e, depois, entre grupos de departamentos com 
base em seu nível de desenvolvimento de exportações. As tabelas de 
B.1 a B.3 do Apêndice Técnico B.2 mostram os resultados da estimativa 
quando se agregam todos os bens e se permitem respostas assimétricas 
para diferentes categorias de produtos e subconjuntos de regiões, con-

Tabela 5   Exportações municipais por produto e custos de 
transporte: especificação básica

Determinantes das exportações municipais no nível do produto

Custos de transporte ad valorem entre município e alfândega (-)

Características específicas permanentes por município-produto-alfândega

Fatores específicos por ano

Nota: O sinal esperado do coeficiente estimado na variável de interesse aparece entre parênteses.

9  Estimamos um modelo de efeitos fixos de duas entradas, em que incluímos um conjunto 
de efeitos fixos por unidade de painel (município-produto-alfândega) e um conjunto de 
efeitos fixos, por uma série de anos (2001, 2003, 2005 e 2009), com um deles servindo 
como a categoria omitida.
10  Em outras palavras, incluímos efeitos fixos por município-ano, produto-ano e alfânde-
ga-ano a fim de reduzir os vieses potenciais associados à omissão de variáveis relevantes.
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forme os delineamentos acima. A Figura 16 (esquerda) apresenta uma 
representação visual dos efeitos estimados.
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FIGURA 16    Custos internos de transporte e exportações

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do MTC e da SUNAT.
Nota: A figura à esquerda apresenta os efeitos dos custos internos de transporte ad valorem nas exportações estimados 
no nível de produto (10 dígitos do SH) em três especificações: com todos os produtos, por categorias de produtos e por 
grupos de regiões. Nos três casos, as variáveis dependentes e explanatórias principais são expressas em logaritmos 
naturais, que incluem efeitos fixos por município, alfândega e produtos e efeitos fixos por ano. A classificação da OMC é 
usada para distinguir bens primários de manufaturados. As regiões são agrupadas de acordo com a classificação 
detalhada na Figura 7. O período de amostragem foram os anos de 2001, 2003, 2005 e 2009. A figura à direita 
contrapõe a distribuição da razão peso-valor dos bens primários à dos bens manufaturados exportados pelo Peru. Os 
dados correspondem a 2009.

(a) O impacto dos custos de transporte sobre as exportações

 (b) Distribuição de peso-valor, 
Produtos primários versus manufaturados
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O impacto médio dos custos internos de transporte ad valorem 
sobre as exportações, estimado em uma regressão com todos os dados, 
indica que uma redução de 1% nesses custos levaria a aproximadamen-
te 4,3% de expansão das exportações.11 Quando estimado por categoria, 
o efeito é 20% maior no caso de bens primários do que naquele de bens 
manufaturados.12 Isso absolutamente não surpreende, dado que, como 
mostra a Figura 16 (à direita), os primeiros são significativamente mais 
pesados do que os últimos.13 Além disso, os impactos estimados são 
maiores — quase o dobro — nas regiões de menor desenvolvimento 
exportador do que nas mais desenvolvidas.14 Como já se mencionou, os 
impactos assimétricos estão, pelo menos parcialmente, relacionados com 
a especialização exportadora desses grupos de regiões (ver Figura 6). 
Admite-se que essas estimativas de impacto podem ser tendenciosas 
devido ao potencial de causalidade reversa. no entanto, os resultados 
continuam sendo robustos quando se leva em conta de modo adequado 
este fator (ver Quadro 1).

Diversificação de produtos: Resultados de estimativas anteriores indicam 
que os custos internos de transporte estão longe de ter efeitos simétricos 
para todos os tipos de produtos. Podemos, portanto, partir do princípio de 
que esses custos afetam a composição das exportações das várias regiões 
do Peru e ajudam a definir os padrões de diversificação. Para examinar 
essa questão com mais precisão, estimamos a seguinte relação:

11  Dado o modelo teórico do qual implicitamente derivamos nossa equação de estimação, 
o coeficiente estimado na variável custo de transporte corresponde à elasticidade CES 
(ver, por ex., Hummels, 2001, e Anderson e Van Wincoop, 2004).
12  As equações são estimadas no nível de 10 dígitos do SH. Os resultados são idênticos 
quando os produtos são definidos no nível de 6 dígitos do SH. Tabelas detalhadas com 
estimativas baseadas em dados nesse nível de agregação estão disponíveis mediante 
pedido aos autores.
13  Segundo o teste proposto por Delgado et al. (2002), a distribuição estocástica da razão 
peso-valor dos produtos primários domina a dos produtos manufaturados. As estatísticas 
do teste estão à disposição mediante pedido aos autores.
14  Os efeitos são virtualmente idênticos quando o grupo de regiões menos desenvolvidas 
em matéria de exportações também inclui Puno, e quando Puno é incluído e Huancavelica 
é excluído desse grupo. Tabelas detalhadas com estimações alternativas estão à disposição 
mediante pedido aos autores.
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Quadro 1. Estradas, exportações e mais

As estradas incas oferecem uma pista para se identificar o papel econômico da rede 
de transporte atual
Tanto naqueles países em desenvolvimento como nos desenvolvidos, planos para expansão 
das exportações, em geral, partem do princípio de que a melhoria da infraestrutura tende a 
gerar emprego ao ajudar a aumentar as exportações. Se isso é realmente verdade é difícil 
de provar, porque as exportações podem tanto afetar como ser afetadas pela infraestrutura 
interna e pelo nível de emprego.

(continuação na página seguinte)

Tabela 6   Diversificação das exportações municipais e custos de 
transporte: especificação básica

Determinantes da diversificação das exportações municipais

Custos médios de transporte ad valorem entre município e alfândega (-)

Características específicas permanentes por município-alfândega

Fatores específicos por ano

Nota: O sinal esperado do coeficiente estimado na variável de interesse aparece entre parênteses.
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Aqui, a diversificação das exportações é medida pelo número de 
produtos exportados, conforme foi captado pelo número de linhas tari-
fárias no nível de 10 dígitos do SH que registram exportações positivas.

Os resultados estimados obtidos dessa relação confirmam que os 
custos de transporte também têm um impacto significativo na diversifi-
cação, ou no que os economistas especializados em comércio exterior 
em geral chamam de “margem extensiva” (ver Figura 17 e Tabela A.7 do 
Apêndice Técnico A). As estimativas indicam que uma redução de 1% 
nos custos de transporte ad valorem estaria associada a um aumento 
de 2,9% no número de produtos exportados. Dados os padrões de diver-
sificação em 2009, isso implica que, em média, Ayacucho, Huancavelica, 
Huánuco, Loreto, San Martín e Ucayali veriam aumentos de 16, 7, 8, 42, 

Assim, as melhorias viárias em uma determinada região podem ser vistas como favorecendo 
um melhor desempenho das exportações, mas é igualmente possível que o aumento das 
exportações resulte em investimentos nessa região para diminuir os custos de transporte. 
De modo semelhante, as empresas podem empregar mais trabalhadores em resposta a uma 
demanda adicional do exterior, ou podem aumentar o número de empregados para alcançar 
uma escala que mais tarde venha a facilitar sua capacidade de penetração em mercados 
externos. Uma possível estratégia para superar esse problema de causalidade reversa é 
usar dados históricos. Isso foi feito em um estudo de Volpe Martincus et al, (2012), em que 
os autores estimaram o impacto de novas vias construídas no Peru entre 2003 e 2010 sobre 
as exportações de empresas e, portanto, sobre o emprego, postulando a rede original de 
estradas incas como fonte exógena de variação nas melhorias de infraestrutura de transporte.

Essa rede inca (indicada em laranja) foi claramente construída por razões independentes 
do comércio internacional dos dias de hoje, mas — como sugere a figura acima — prevê em boa 
medida as atuais mudanças na infraestrutura viária. Com a inclusão de um conjunto apropriado 
de variáveis de controle, pode-se considerar que a rede inca afeta as exportações de hoje apenas 
por sua correlação com a distribuição espacial de novas vias. Assim, ela de possibilita que se 
identifiquem os efeitos das novas estradas sobre as exportações das empresas. Os valores de 
exportação estimados são então usados como instrumento para as mudanças efetivamente 
ocorridas nas exportações, na estimação do seu efeito sobre o nível de emprego, condicionadas 
pelas covariáveis relevantes. Os resultados da estimativa sugerem que a infraestrutura viária 
interna teve um impacto positivo forte sobre as exportações e que esse impacto de fato traduziu-se 
em geração de emprego. Especificamente, a taxa de crescimento das exportações transportadas 
até a alfândega principal, em rotas cujo percurso foi reduzido em função da construção de novas 
estradas, foi 39,8 % mais alta do que a taxa de crescimento das exportações transportadas por 
vias cujo percurso permaneceu o mesmo no período 2003–2010. Além do mais, as exportações 
impulsionadas pela infraestrutura neste período foram responsáveis por cerca de 6,5 % dos 
novos empregos líquidos associados às exportações.

n  Quadro 1: Estradas, exportações e mais (continuação)
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10 e 21, respectivamente, no número de produtos que vendem no exte-
rior como resultado de uma redução de 10% nos custos de transporte ad 
valorem.15 As cifras para Arequipa, Cusco e Puno seriam 193, 68 e 42, 
respectivamente. Como é de esperar, os impactos são maiores para bens 
manufaturados e, curiosamente, para as regiões menos desenvolvidas em 
matéria de exportações.

Diversificação regional: Os custos internos de transporte não influen- 
ciam apenas quanto e o que as regiões exportadoras vendem para 
o exterior, o que tem sido o enfoque da análise até agora. Eles podem, 
também, afetar a capacidade das regiões de participar inteiramente dos 
mercados de exportação. Em outras palavras, esses custos podem ter 
impacto não apenas na margem extensiva quanto à dimensão do produto, 
mas também na dimensão regional. não se trata de uma questão menor 

15  Ao interpretar os números relativamente pequenos, devem ser levados em conta níveis 
iniciais baixos.

Com baixo desempenho 
nas exportações

Com desempenho intermediário 
nas exportações

Com alto desempenho 
nas exportações

Produtos manufaturados

Produtos primários

Todos os produtos

0 –2 –4 –6

FIGURA 17    O impacto dos custos de transporte sobre a diversificação 
de produtos

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do MTC e da SUNAT.
Nota: A figura apresenta o efeito dos custos internos de transporte ad valorem sobre o número de produtos exportados 
por município e suas exportações médias por produto, com base em uma especificação em que as variáveis dependentes 
e explanatórias principais são expressas em logaritmos naturais e que incluem efeitos fixos por município e alfândega e 
efeitos fixos por ano. Faz-se uma média dos custos de transporte ad valorem entre os produtos. A classificação proposta 
pela OMC é usada para distinguir entre bens primários e manufaturados. As regiões são agrupadas segundo a 
classificação detalhada na Figura 7. O período da amostragem são os anos de 2001, 2003, 2005 e 2009.
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para o Peru, onde apenas 350 a 500 municípios, de 1.800, exportaram no 
período de 2001–2009. Assim, também avaliamos o impacto dos custos 
de transporte sobre as exportações regionais, levando em consideração 
explicitamente esse fato. Mais especificamente, examinamos se e quanto 
esses custos têm importância para a participação no mercado exportador.

Os resultados, que aparecem na Tabela B. 2 do Apêndice Técni-
co B.2, sugerem que os custos internos de transporte têm um impacto 
negativo significativo — embora pequeno — sobre o engajamento nas 
exportações: uma redução de 10% nesses custos aumentaria a probabili-
dade de exportação em quase 0,8%.16

Quanto as regiões menos desenvolvidas se beneficiariam de 
uma infraestrutura melhor e custos de transporte mais baixos?

Em quanto as regiões peruanas de menor desenvolvimento exportador 
aumentariam as suas vendas ao exterior como consequência de melhorias 
de infraestrutura que reduzissem os custos internos de transporte? Qual 
seria a mudança na especialização setorial geral e regional em resposta 
a esta queda nos custos de transporte? Para responder a essas perguntas, 
realizamos um simples exercício de simulação que examina os efeitos sobre 

Tabela 7   Participação dos municípios no mercado exportador 
e custos de transporte: especificação básica

Determinantes da participação dos municípios no mercado exportador

Custos de transporte entre município e alfândega (-)

Características específicas permanentes por município

Fatores específicos por ano

Nota: O sinal esperado do coeficiente estimado na variável de interesse aparece entre parênteses.

16  note-se que, em razão de diversos municípios não exportarem nada, não se observam 
valores unitários, e por isso seus custos de transporte ad valorem não podem ser compu-
tados. nesta regressão, portanto, os custos de transporte por unidade são usados como 
a principal variável explanatória. Os coeficientes estimados apresentados naTabela B.2 do 
Apêndice Técnico B.2, consequentemente, medem a resposta a uma medida diferente 
de custo de transporte e, desta forma não são comparáveis aos que foram citados antes 
(ver Figura 12).
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o comércio exterior de uma redução nos custos de transporte associada 
a uma combinação de intervenções na margem intensiva da infraestrutura 
(qualidade das estradas existentes) e na margem extensiva da infraes-
trutura (novas estradas). no primeiro caso, parte-se do princípio de que 
todas as estradas existentes serão pavimentadas. Segundo o mais recente 
levantamento rodoviário no Peru (MTC, 2011a), há mais de 2 mil quilô-
mtros de estradas nacionais projetadas, o que representa cerca de 10% 
da quilometragem total da rede rodoviária nacional (ver Figura 18). Em 
nossa simulação, presume-se que essas e outras estradas departamentais 
projetadas serão construídas e incorporadas à rede atual como estradas 

FIGURA 18    Estradas projetadas

Fonte: Elaboração dos autores com base em dados do MTC.
Nota: O mapa mostra a atual rede rodoviária (em preto) e as estradas projetadas (em laranja).
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pavimentadas. nosso cenário de referência, portanto, supõe que todas as 
estradas existentes são pavimentadas e que todas as estradas planejadas 
foram realmente construídas.

Com base nesse cenário, computamos as mudanças decorrentes 
nos custos internos de transporte por unidade e, usando os resultados das 
estimações discutidas anteriormente, a mudança associada nas expor-
tações municipais por produto. Essas exportações são então agregadas 
para se obter a variação respectiva em níveis de exportação departa-
mental.17 Muito embora os resultados da simulação, claramente, não 
possam servir como avaliações sociais desses projetos de infraestrutura, 
eles fornecem estimativas das parcelas dos benefícios diretos que estão 
ligados ao comércio.

A Figura 19 mostra a mudança nos custos internos de transporte 
ad valorem para cada departamento entre a linha de base fornecida pelos 
níveis de 2009 e os do cenário da simulação. As empresas localizadas 
em regiões de maior desenvolvimento exportador, como Lima, já estão 
bem conectadas a sua alfândega principal, e a maioria usa estradas pavi-
mentadas. Essas empresas, portanto, não veriam mudanças significativas 
nos custos de transporte que enfrentam. Em comparação, as firmas 
localizadas em departamentos menos desenvolvidos quanto a exporta-
ções, como Huancavelica, Loreto, Ucayali e, particularmente, Madre 
de Dios sentiriam uma redução substancial nos custos de transporte em 
consequência da pavimentação de estradas existentes e da construção 
de novas vias pavimentadas. O que essa redução implicaria em termos 
de exportações?

Como mostra a Figura 20, seis das nove regiões que estão no grupo 
de menor desenvolvimento exportador seriam as principais beneficiárias 
em termos de aumento do total das exportações, em função das me-

17  Como estamos particulamente interessados nas implicações regionais de projetos de 
infraestrutura, usamos os efeitos estimados obtidos com a especificação que permite im-
pactos heterogêneos nos grupos de regiões identificados na primeira parte deste capítulo. 
Para computar a mudança nas exportações, comparamos os valores previstos associados 
a esses efeitos para 2009 com os valores simulados que resultam da suposição de que os 
custos internos de transporte mudam como indicado acima. Da mesma forma, nesses 
exercícios pressupomos que todas as outras condições, inclusive os valores da unidade de 
produto, permanecem tal como eram em 2009.
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lhorias de infraestrutura, e oito das nove regiões aparecem na primeira 
metade da classificação. neste grupo de departamentos, as exportações 
aumentariam em média 12,8%; Madre de Dios, Ayacucho, Huánuco 
e Ucayali registrariam expansões das exportações totais de 22,9%, 16,8%, 
16,1% e 10,1%, respectivamente. Essas expansões seriam impulsionadas 
principalmente por maiores vendas ao exterior de seus principais setores 
exportadores: produtos derivados de madeira (46,5%); minérios, escórias 
e cinzas (24,5%); minérios, escórias e cinzas (20,1%); e produtos derivados 
de madeira (10,2%), respectivamente.

Alguns departamentos no grupo de menor desenvolvimento expor-
tador também obteriam ganhos não negligenciáveis em termos do número 
de produtos vendidos no exterior. Este é o caso específicode Madre de 
Dios, cuja cesta de exportações sofreria uma expansão de quase 30%. 
Ucayali também aumentaria seu conjunto de exportações em mais  
de 5%.
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FIGURA 19    Redução nos custos de transporte associada à melhoria 
simulada de infraestrutura

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do MTC.
Nota: A figura mostra a redução percentual nos custos médios de transporte ad valorem, na suposição de que todas as 
estradas existentes tenham sido pavimentadas e as vias projetadas, construídas e pavimentadas. O ano de referência é 
2009; parte-se do princípio de que os valores unitários de produto permanecem como eram nesse ano. 
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FIGURA 20    Resposta das exportações regionais à redução dos custos 
de transporte 

Fonte:Cálculos dos autores com base em dados do MTC e da SUNAT.
Nota: Os mapas e figuras apresentam a mudança percentual nas exportações totais dos departamentos e o número de 
produtos exportados associados à redução nos custos de transporte que aparecem na Figura 19. Os resultados são 
computados a partir dos coeficientes estimados em especificações que incluem efeitos fixos por município-alfândega-
produto e efeitos fixos por ano, e efeitos fixos por município-alfândega e efeitos fixos por ano, respectivamente, e levando 
 em conta efeitos heterogêneos entre os grupos de regiões identificados acima. A simulação presume que todas as vias
 foram pavimentadas e as estradas projetadas foram construídas e pavimentadas. As regiões são agrupadas segundo a
 classificação acima (ver Figura 7).  O ano de referência é 2009; portanto, parte-se do princípio de que todas as outras
 condições, inclusive os valores unitários de produto, permanecem como eram nesse ano.
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no outro extremo da distribuição, os departamentos de maior 
desenvolvimento exportador, como Callao e Lima, cujas empresas já se 
defrontam com custos relativamente baixos de transporte, mal veriam 
uma mudança em seus níveis de exportação ou no grau de diversificação 
de produtos, em consequência de projetos de melhoria rodoviária.

na análise dos números anteriores, deve-se ter em mente que projetos 
de pavimentação e construção de estradas distribuem-se de modo desi-
gual no espaço. Sem dúvida, as exportações de algumas regiões de menor 
desenvolvimento exportador aumentariam bastante mais se recebessem 
o mesmo investimento em infraestrutura que seus pares mais beneficiados 
no grupo recebem. Assim, por exemplo, as exportações totais de Ucayali 
se expandiriam quase 17% e o número de produtos que as firmas desse 
departamento venderiam no mercado internacional aumentaria mais de 10% 
se os custos de transporte ali fossem reduzidos, como em Madre de Dios.

Em resumo, a pavimentação de vias e a construção de novas estradas 
melhorariam os resultados de comércio nas margens intensiva e extensiva, 
essencialmente nas regiões mais atrasadas.

A agenda de políticas públicas pela frente

O desempenho exportador é decididamente heterogêneoentre as regiões 
do Peru. O desempenho dos departamentos mais bem sucedidos, como 
Callao e Lima, contrasta nitidamente com o dos departamentos menos 
desenvolvidos, como Ayacucho, Amazonas, Huancavelica, Huánuco, 
Madre de Dios, San Martín e Ucayali. A infraestrutura viária do país e, 
consequentemente, os custos internos de transporte desempenham um 
papel importante na explicação desses resultados e sua distribuição espa-
cial. Custos de transporte mais altos traduzem-se em níveis mais baixos 
de exportação, grau menor de diversificação de produto e número menor 
de regiões e sub-regiões que participam do mercado internacional. Assim, 
uma redução de 1% nos custos de transporte ad valorem resultaria em um 
aumento médio de 4% de exportações no nível de produto e de quase 3% 
no número de produtos exportados.

Uma infraestrutura que reduza os custos de transporte pode, por-
tanto, ter um papel importante na distribuição dos benefícios do acesso 
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privilegiado a mercados associado aos acordos de comércio que o Peru 
assinou nos últimos anos. A pavimentação de todas as rotas relevantes 
e a construção de estradas já projetadas, por exemplo, tornariam possí-
vel para departamentos com menor desenvolvimento exportador, como 
Madre de Dios, Ayacucho e Huánuco, a expansão do total de suas ex-
portações em mais de 16%, ajudando-os ao mesmo tempo a diversificar 
sua base de produtos. Em contraste, os ganhos de projetos rodoviários 
desse tipo seriam muito menores para os departamentos mais avançados, 
como Callao e Lima, que veriam um aumento de menos de 1% no total de 
exportações e no número de produtos vendidos no exterior. Vale ressaltar 
que se poderia esperar que esses efeitos prevalecessem no curto e médio 
prazo, devendo portanto ser vistos como um limite inferior. Com o tempo, 
os impactos de equilíbrio geral (sobre a produção, por exemplo), que não 
entram como fator e que, presumivelmente, agiriam no mesmo sentido, 
tenderiam a se acumular.18

A modernização e expansão da rede rodoviária com o intuito de aju-
dar a criar condições para padrões de exportação regional mais equilibradas 
exigiriam uma mobilização significativa de recursos. Um estudo recente 
indica que, apesar do progresso feito nos últimos anos, o Peru tem uma 
brecha de investimento em infraestrutura viária de aproximadamente 6% 
do PIB em relação à demanda associada a população projetada e atividade 
econômica até 2018 (ver IPE, 2009).

Investimentos em infraestrutura podem continuar sendo produtivos 
por longos períodos de tempo e, consequentemente, resultar em grandes 
benefícios, mas apenas se forem mantidos de modo adequado. Apesar de 
sinais recentes de melhorias, historicamente existe um déficit marcante 
de manutenção viária no país. Apenas 12,5% da rede rodoviária do Peru 
receberam manutenção permanente no começo dos anos 2000 (ver IPE, 
2009). As intervenções na rede consistiram principalmente na reabilitação 
de estradas que já estavam deterioradas (ver MTC, 2007b). Assim, durante 

18  Deve-se considerar que a melhoria da infraestrutura pode também levar a uma penetração 
maior de importações, potencialmente afetando de modo negativo a produção de firmas 
menos competitivas. Por outro lado, não se deve esquecer que custos de transporte mais 
baixos facilitam o acesso a insumos importados relevantes e podem, portanto, favorecer 
a produção de certos bens.
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o período de 1999–2006, as alocações orçamentárias para restauração 
ou reconstrução foram três vezes maiores do que para manutenção, e a 
execução destes recursos foi deficiente (ver IPE, 2008). A negligência 
em relação à manutenção parece ter custado muito caro. As estimativas 
indicam que US$ 718 milhões investidos na restauração de 1.357 km de 
redes viárias entre 1992 e 2005 se perderam, na medida em que, subse-
quentemente, as estradas se deterioram a ponto de sua condição ter-se 
tornado regular, má ou muito má. Essas perdas poderiam ter sido evitadas 
mediante o investimento de apenas US$ 98 milhões em manutenção ro-
tineira (anual) e periódica (a cada cinco anos) (ver IPE, 2008).

Obviamente, a conectividade adequada entre transporte rodoviário 
e outras modalidades de transporte é também componente fundamental 
de um sistema de transporte eficiente.19 Isso é particularmente importante 
no caso dos departamentos da região da Selva, a qual tem mais de 6 mil 
quilõmetros de rios navegáveis (ver MTC, 2001). Apesar disso, em grande 
medida, as infraestruturas modais ainda não estão conectadas. Além da 
ausência de normas e políticas apropriadas, esta é a razão pela qual tem 
sido difícil o desenvolvimento de serviços de transporte multimodais (ver 
MTC, 2007b).

O problema da multimodalidade mostra que a infraestrutura física 
certamente não é o único fator importante no desenvolvimento de um 
sistema de transporte eficaz. Embora as instituições e políticas não sejam 
o foco deste capítulo, elas também têm grande importância. O MTC, por 
intermédio da Secretaria dos Transportes, é a entidade do setor público 
responsável pela implementação e manutenção da infraestrutura rodoviária 
nacional, departamental e rural, em colaboração com os governos regionais 
e locais, bem como pelo planejamento, execução e regulamentação de 
ações destinadas a assegurar serviços de transporte eficientes e seguros 
no plano nacional. Muito embora o MTC tenha, sem dúvida, pontos fortes 
específicos, suas debilidades o impedem de levar a cabo de modo adequa-
do essas funções, entre elas as seguintes: desenvolvimento institucional 
limitado; fraca capacidade de auditorar, controlar e dar cumprimento 

19  Infelizmente, não nos foi possível incorporar essas outras modalidades em nossa análise, 
porque não tivemos acesso à respectiva informação georreferenciada e dados sobre custo.
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à lei; financiamento insuficiente e baixa capacidade de engajamento do 
setor privado no desenvolvimento e gestão de infraestrutura e serviços 
de transporte; e remuneração de pessoal e políticas de promoção que não 
criam os incentivos corretos devido a restrições legais (ver MTC, 2006). 
Ao mesmo tempo, os governos regionais e locais passaram a ter mais 
responsabilidades em questões de transporte nos últimos anos como conse-
quência do processo de descentralização (ver MTC, 2011b).20 Os governos 
regionais agora formulam a política setorial em seus territórios, adminis-
tram a infraestrutura regional de estradas e fazem cumprir as normas (ver 
OPP, 2011). Essas entidades subnacionais, porém, também apresentam 
deficiências organizacionais e administrativas que variam segundo a região 
(ver MTC, 2008). no final, a coordenação eficaz entre diferentes níveis 
de governo e o manejo satisfatório de capacidades institucionais assimé-
tricas, que poderiam ser um empecilho a um desenvolvimento espacial 
mais homogêneo, são desafios de vulto nesta área.

Quanto às políticas, a necessidade de melhor regulação é crítica. 
O Peru liberalizou e desregulamentou os serviços de transporte por frete 
na década de 1990. Isso estimulou a expansão do transporte por frete 
e intensificou a concorrência. Ao mesmo tempo, porém, a falta de medidas 
concomitantes (ausência de normas em relação às condições e exigências 
para provisão de serviços e a virtual inexistência de controles) gerou uma 
série de consequências negativas não intencionais, entre elas excesso de 
oferta, atomização do serviço (as empresas de transporte têm em média 
apenas 2,6 caminhões cada), alto grau de informalidade e uma frota 
de caminhões antiquada (cerca de 50% da frota têm mais de 15 anos), 
resultando em competição injusta e problemas de segurança (ver MTC, 
2007, e MTC, 2010). Esses problemas de segurança são agudos no Peru, 
como atesta a ocorrência anual de mais de 70 mil acidentes rodoviários 
e a morte de mais de 30 mil pessoas nesses acidentes (ver CnSV, 2007). 
nos últimos anos, o setor público tomou medidas para melhorar a situa-
ção, implementando controles formais para as companhias de transporte. 
A Figura 21 apresenta a distribuição regional de firmas registradas e suas 

20  O MTC (2011b) apresenta um relatório detalhado sobre o grau de progresso do processo 
de descentralização no setor de transporte.
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FIGURA 21    Distribuição espacial de empresas de frete registradas e 
suas frotas

Fonte: Elaboração dos autores com base em dados do MTC.
Nota: A figura mostra o número de empresas de frete (à esquerda) e o número de veículos registrados em cada 
departamento (à direita) em 2010. As empresas e os veículos de Callao foram incluídos em Lima. Não estão disponíveis 
dados para Huancavelica e Loreto.
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frotas em 2010, que mostra tanto uma concentração geográfica extrema 
quanto um problema de atomização mais pronunciada em departamentos 
não costeiros, como Amazonas, Huánuco e Ucayali. Muito embora tenha 
havido progresso nessa área, ainda resta muito a fazer.

Uma segunda importante mudança de política pública ocorreu com 
o lançamento de um programa de concessão de rodovias que começou 
em 1994, quando o Peru terceirizou um projeto de rodovia entre Arequipa 
e Matarani. Atualmente, 14 concessões viárias ativas são responsáveis por 
um total de 5.363 km de estradas, o que é mais de 20% da extensão total 
das rodovias nacionais.21 Essas concessões baseiam-se majoritariamente 
em contratos de construção, operação e transferência, segundo os quais 
as empresas privadas constroem e financiam um projeto de infraestrutura 
e depois cobram pelo uso da estrada por um período determinado; passado 
este tempo, a obra é transferida para o setor público. Os US$ 3.423 milhões 
empenhados para investimentos por intermédio desse programa ajudarão 
a preencher a lacuna de investimentos em infraestrutura do país. Além disso, 
as evidências indicam que o tráfego aumentou e o tempo de viagem diminuiu 
significativamente nas estradas. Apesar destes ganhos, as concessões não 
estão livres de problemas. Em alguns casos, houve atrasos consideráveis na 
transferência das terras às empresas privadas que realizariam o trabalho 
de construção. Em outros, aumentos de pedágio foram desencadeados em 
datas prefixadas, mesmo quando as melhorias reais de infraestrutura que 
os justificariam não tinham sido realizadas (ver Mendiola et al., 2011). Além 
disso, vários contratos tiveram que ser renegociados devido a alocação 
inapropriada de risco (ver Zevallos, 2008). Além do MTC como concessor 
do setor público, dois entes institucionais principais participam do processo: 
a Proinversión, órgão público que promove o investimento privado e que 
elabora os contratos de concessão e leva a efeito o processo de licitação; 
e a Ositran, que regula as concessionárias e supervisiona o cumprimento 
dos contratos de concessão.22 Cada uma dessas entidades é responsável 
por uma etapa específica do processo de concessão, e não existe nenhu-

21  Para mais detalhes sobre o programa de concessões, ver MTC (2012).
22  O conselho consultivo da Proinversión é composto pelo ministro de Economia e Finanças, 
o ministro de Transporte e Comunicações, o ministro de Energia e Minas, o ministro de 
Habitação, Construção e Saneamento e o ministro da Agricultura. O conselho consultivo 
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ma disposição formal para troca de informações entre elas. Por exemplo, 
a experiência da Ositran com a administração dos contratos não foi usada 
para elaborar o processo de licitação ou nos próprios contratos, para ajudar 
a minimizar a necessidade de aditamentos.

Por último, mas certamente não menos importante, dada a existência 
de fortes complementaridades de políticas públicas, a infraestrutura será 
mais eficaz na promoção das exportações se for combinada de modo ade-
quado com políticas adicionais que reduzam outros custos do comércio. Isso 
é particularmente verdadeiro no caso de ações de facilitação de comércio 
e promoção de exportação que considerem os obstáculos para completar 
os processos administrativos e logísticos e recolher a informação necessária 
para operar nos mercados internacionais (ver Volpe Martincus e Carballo, 
2008, e Volpe Martincus et al., 2013b). neste sentido, a construção de uma 
nova rodovia pode não ter valor em termos de mais comércio se o tempo 
economizado for depois perdido em trâmites alfandegários ou operações 
portuárias. Da mesma forma, para que essa estrada leve realmente à ex-
portação de novos bens produzidos localmente, é necessário saber para 
quem exportá-los (onde está a demanda) e como atender aos padrões 
desses mercados potenciais (qual o perfil da demanda). A PROMPERU 
abriu cinco escritórios regionais de promoção de exportações em Chi-
clayo (Lambayeque), Iquitos (Loreto), Huanayo (Junín), Cusco (Cusco) 
e Arequipa (Arequipa) que proporcionam às empresas locais capacitação 
básica e informações gerais sobre o processo de exportação e os mercados 
externos. Estabelecem conexões com órgãos públicos locais, associações 
comerciais e outras entidades para promover iniciativas de exportação com 
programas semelhantes aos que são organizados na sede. Além disso, conta 
com dez centros regionais de informações em Ayacucho, Cajamarca, Huá-
nuco, Ica, La Libertad, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín e Tacna. 
Esses centros fornecem informações sobre marketing, preços de produtos 
com demanda no exterior, perfil de produtos com maior demanda fora 
do país e procedimentos de exportação e regimes tarifários, e organizam 
atividades de capacitação (ver Volpe Martincus, 2010).

da Ositran tem cinco membros indicados pelo presidente do Conselho de Ministros, o mi-
nistro de Economia e Finanças e o ministro do setor que diz respeito à atividade regulada.
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Apêndice Técnico

Apêndice A – Estimação dos custos de transporte

Os custos de transporte são calculados de acordo com a metodologia 
proposta por Combes e Lafourcade (2005), baseada num Sistema de 
Informação geográfica (SIg) que consiste em uma rede digitalizada de 
transporte real que conecta entre si os municípios do país, inclusive aqueles 
em que se localizam as alfândegas (p. ex., portos). A rede é composta 
de diversos arcos que correspondem aos diferentes tipos de estradas no 
sistema viário (rodovias, estradas principais e estradas secundárias).

Para identificar o itinerário de mais baixo custo entre o município 
e um ponto de saída, usamos o programa ArcView. Aqui supomos que 
ao longo de um arco específico há dois tipos de custos associados com 
o transporte de um bem: custos relacionados a distância e custos rela-
cionados a tempo. Os primeiros compreendem principalmente despesas 
com combustível, troca de pneus, de lubrificantes e filtros, manutenção 
e pedágio: os últimos estão ligados a salários, seguros, depreciação, im-
postos e outras despesas (ver Tabela A 1).

Assim, os custos totais são:

Tabela A.1  Custos relacionados a distância e tempo

Componentes dos custos de transporte

Custo e componentes/ano 2001 2003 2005 2009

Distância Combustível 0,1929 0,2217 0,3076 0,3805

Pneus 0,0908 0,0477 0,0845 0,0928

Lubrificantes e filtros 0,0076 0,0065 0,0093 0,0093

Manutenção 0,0189 0,0217 0,0301 0,0372

Pedágio 0,0426 0,0576 0,0752 0,0979

Tempo Salários 0,1261 0,1212 0,1434 0,1884

Depreciação 0,1432 0,1135 0,1068 0,1125

Seguro 0,0375 0,0356 0,0529 0,0536

Impostos 0,0578 0,0452 0,0449 0,0447

Outras despesas 0,1414 0,1367 0,1672 0,1489

Fonte: Advanced Logistics Group (2009).
Nota: As cifras são expressas em dólares americanos.
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onde da denota a distância entre os pontos de interseção finais de um arco 
a; j é o município de origem; l é a alfândega de saída (porto, aeroporto ou 
fronteira); t é tempo; e Ijtl é o itinerário usado para transportar o produto 
de j a l. note-se que já expressamos os custos relacionados a tempo em 
termos de quilômetros dividindo cada componente pela velocidade rele-
vante. Se Γ jlt  representa o conjunto de itinerários que um caminhão pode 
usar para ligar o lugar de produção j e a alfândega de saída l, então o custo 
de embarque de uma tonelada do produto em questão correspondente 
ao itinerário de custo mais baixo é dado por:

 C Cjlt
Total

ijt
TotalMin { }=

jlt jltI εΓ
min  (a2)

Conforme foi mencionado na introdução a este capítulo, o Peru tem três 
regiões geográficas naturais caracterizadas por altitude e clima: Costa, 
Sierra e Selva. Os gradientes dessas regiões naturais são 0–3%, 5–7% 
e 3–5%, respectivamente. Além disso, as estradas podem ser categori-
zadas como pavimentadas e não pavimentadas. Irregularidade, elevação 
do terreno e tipo de superfície das estradas afetam o tempo de viagem, 
os custos de manutenção, o consumo de combustível e a depreciação do 
veículo. Corrigimos, portanto, os custos por unidade usando os seguintes 
coeficientes de ajustamento fornecidos pelo MTC:

Tabela A.2  Coeficientes de ajustamento

Região/superfície da estrada Pavimentada Não pavimentada

Costa 1,0 2,2

Selva 1,2 2,9

Sierra 1,4 3,9

Fonte: MTC (2002).
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Por fim, da equação (a2), podemos expressar o custo de transporte 
ad valorem do bem k do município j até a alfândega l da seguinte forma:

 
τ jlkt

jlt
Total

jlkt

jlkt

C Peso

Valor

Min

=
Θ

 (a3)

onde Θ é a capacidade do caminhão; e
 
Peso jlkt eValorjlkt são o peso e valor 

das exportações do bem k do município j até a alfândega l. Os custos de 
transporte ad valorem aumentam consistentemente com a distância e a 
razão entre peso e valor (ver Figura A.1).

FIGURA A.1    Distância, razão peso-valor e custos de transporte 
ad valorem

Fonte: Elaboração dos autores com base em dados do MTC e da SUNAT.
Nota: A plotagem em 3D mostra a relação entre (logaritmo natural da) distância até a alfândega principal, (o logaritmo 
natural da) a média simples da razão peso-valor e (o logaritmo natural da) a média simples do custo de transporte ad 
valorem até a alfândega principal. Os dados correspondem a 2009.
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Apêndice B – Avaliação empírica

B1 Equações e métodos de estimação

Tabela B.1  Equações e métodos de estimação

Resultado das 
exportações

Exportações municipais por produto e alfândega

Equação de 
estimação

InXjlkt = αln(1+ τjlkt) + γjlk + pt + εjlkt (a4)

Método de estimação Mínimos quadrados, painel de efeito fixo

Resultado das 
exportações

Exportações municipais por produto e alfândega, distinguindo-se entre as 
categorias de produto/grupos de regiões

Equação de 
estimação

InXjlkt = Σzαzln(1+ τjlkt) + γjlk + pt + εjlkt (a4)

Método de estimação Mínimos quadrados, painel de efeito fixo

Resultado das 
exportações

Número de produtos exportados pelo município, por alfândega

Equação de 
estimação

InNjlt = βln(1+ τjlkt) + ϕjl + θt + µjlt
K (a5)

Método de estimação Mínimos quadrados, painel de efeito fixo

Resultado das 
exportações

Número de produtos exportados pelo município por alfândega pelas 
categorias de produto

Equação de 
estimação

InNjlt = βzln(1+ τjlkt) + ϕjl + θt + µjlt
K z z z (a5)

Método de estimação Mínimos quadrados, painel de efeito fixo

Resultado das 
exportações

Número de produtos exportados pelo município por alfândega pelos 
grupos de regiões

Equação de 
estimação

InNjlt = Σzβzln(1+ τjlkt) + ϕjl + θt + µjlt
K (a5)

Método de estimação Mínimos quadrados, painel de efeito fixo

Resultado das 
exportações

Indicador binário que toma o valor de um se o município exporta, e de 
zero, caso contrário

Equação de 
estimativa

jlt
TotalC









Θ

Min

ς φ ξ
j t jt

+ + +η δln
jt

=
(a6)

Método de estimativa Mínimos quadrados, painel de efeito fixo e logit condicional

Fonte: Elaboração dos autores.
Nota: O período da amostragem é 2001, 2003, 2005 e 2009.
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Tabela B.3   O impacto dos custos de transporte sobre as 
exportações municipais por produto

Erros padrão alternativos

Custos de transporte ad valorem –4,253

Heterocedasticidade-consistente (0,729)***

Agrupados por município-alfândega-produto (correlação serial consistente) (1,006)***

Agrupados por setor, 2 dígitos do SH (0,943)***

Agrupados por setor, 1 dígito do SH (0,965)***

Agrupados por província (0,639)***

Agrupados por departamento (0,670)***

Agrupados por província-setor, 2 dígitos do SH (1,020)***

Agrupados por departamento, 1 dígito do SH (0,917)***

Efeitos fixos por município-alfândega-produto Sim

Efeitos fixos por ano Sim

Observações 97.855

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do MTC e da SUNAT
Nota: A tabela indica as estimativas MQ da equação (A4) com erros padrão alternativos para os anos de 2001, 2003, 
2005 e 2009. A variável dependente é o logaritmo natural das exportações municipais por produto e alfândega. 
Os custos de transporte ad valorem são computados conforme se explica neste Apêndice Técnico e são também 
expressos em logaritmos naturais. Os efeitos fixos por municipalidade-alfândega-produto e por ano são incluídos 
mas não constam da tabela. Erros padrão robustos estão entre parênteses embaixo dos coeficientes estimados. 
* significativo a 10%; ** significativo a 5%; e *** significativo a 1%.
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Tabela B.4   O impacto dos custos de transporte sobre  
as exportações municipais, por produto, entre  
as categorias

Classificações de produtos

Produtos primários –4,632***
(1,479)

Produtos manufaturados –4,045***
(0,847)

Classificação regional

Com alto desempenho em exportação –4,403***
(0,966)

Com desempenho intermediário em exportação –3,822***
(0,791)

Com baixo desempenho em exportação –7,935*
(4,074)

Efeitos fixos por município-alfândega-produto Sim

Efeitos fixos por ano Sim

Observações 97.855

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do MTC e da SUNAT.
Nota: O quadro indica as estimativas MQ da equação (A4’) para os anos de 2001, 2003, 2005 e 2009. A variável 
dependente é o logaritmo natural das exportações municipais por produto e alfândega. Os custos de transporte 
ad valorem são computados conforme se explica neste Apêndice técnico e são também expressos em logaritmos 
naturais. No primeiro painel, é permitido que o efeito dos custos de transporte seja diferente para os bens primários 
e os bens manufaturados. Essas categorias são definidas segundo o uso da classificação proposta pela OMC. 
No segundo painel, é permitido que o efeito dos custos de transporte seja diferente entre os grupos de região 
identificados acima (ver Figura 7). Os efeitos fixos por municipalidade-alfândega-produto e por ano são incluídos, 
mas não constam da tabela. Erros padrão robustos estão entre parênteses embaixo dos coeficientes estimados. * 
significativo a 10%; ** significativo a 5%; e *** significativo a 1%.
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Tabela B.5   O impacto dos custos de transporte sobre as exporta-
ções municipais, por produto, entre as categorias

Todos os produtos e regiões –2,893***
(0,544)

Classificações de produtos

Produtos manufaturados versus produtos não 
manufaturados

Produtos primários –1,221***
(0,376)

Produtos manufaturados –2,054**
(0,803)

Classificação regional

Com alto desempenho em exportação –3,101***
(0,723)

Com desempenho intermediário em exportação –2,056**
(0,838)

Com baixo desempenho em exportação –5,844*
(3,422)

Efeitos fixos por município-alfândega-produto Sim

Efeitos fixos por ano Sim

Observações 2.543

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do MTC e da SUNAT. 
Nota: A tabela indica as estimativas MQ das equações (A5), (A5’) e (A5’’) para os anos de 2001, 2003, 2005 e 
2009. A variável dependente é o logaritmo natural do número de produtos exportados por município pelas diferentes 
alfândegas. Os custos de transporte ad valorem são computados conforme se explica neste Apêndice técnico e 
são expressos como o logaritmo natural da sua média simples dos produtos. No segundo painel, é permitido que 
o efeito dos custos de transporte seja diferente para os bens primários e os bens manufaturados. Essas categorias 
são definidas segundo o uso da classificação proposta pela OMC. No terceiro painel, é permitido que o efeito dos 
custos de transporte seja diferente entre os grupos de região identificados acima (ver Figura 7). Os efeitos fixos por 
municipalidade-alfândega e por ano são incluídos mas não constam da tabela. Erros padrão robustos estão entre 
parênteses embaixo dos coeficientes estimados. * significativo a 10 %; ** significativo a 5 %; e *** significativo a 1 %.
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Tabela B.6   O impacto dos custos de transporte sobre 
a participação dos municípios no mercado exportador

Mínimos quadrados Logit condicional

Custos médios de transporte –0,0854***
(0,0125)

–0,797***
(0,156)

Efeitos fixos por município Sim Sim

Efeitos fixos por ano Sim Sim

Observações 7.150 7.150

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados do MTC e da SUNAT.
Nota: A tabela indica as estimativas MQ e logit condicional da equação (A6) para os anos de 2001, 2003, 
2005 e 2009. A variável dependente é um indicador binário que assume o valor de um se o município exporta e zero, 
caso contrário. Os custos de transporte por unidade são computados conforme se explica neste Apêndice técnico 
e são expressos como o logaritmo natural da sua média simples dos produtos. Os efeitos fixos por municipalidade 
e por ano são incluídos mas não constam da tabela. Erros padrão robustos estão entre parênteses embaixo dos 
coeficientes estimados. * significativo a 10%; ** significativo a 5%; e *** significativo a 1%.
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“Este livro, recorrendo a técnicas modernas, revela os potenciais 
retornos sociais de um maior e mais integrado esforço de investimento 
na infraestrutura interna de transportes. A América Latina, durante a 
industrialização por substituição de importações no pós-Segunda Guerra 
Mundial, investiu fortemente em estradas. Ferrovias e portos ficaram em 
segundo plano. Agora, com o forte desempenho primário exportador da 
última década, não é tarde para corrigir este erro, frequentemente 
associado aos elevados níveis de disparidades regionais encontrados na 
maioria dos países da região. Politicas públicas são necessárias, e 
espero que este consistente estudo do BID tenha uma influência positiva 
sobre as decisões dos governos latino-americanos.”  

Albert Fishlow, professor emérito da Universidade da Califórnia, Berkeley e 
da Universidade de Columbia. Ex-presidente “Paul Volcker” de Economia 
Internacional do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos.

“Este estudo contribui significativamente para o avanço do nosso 
conhecimento sobre o impacto dos custos de transporte internos no 
comércio exterior e na distribuição regional das exportações. É um 
excelente exemplo de um esforço de pesquisa rigoroso e, ao mesmo 
tempo, um livro de fácil leitura, que produz lições importantes sobre 
políticas públicas. Espero que seja lido e provoque reações concretas 
nos formuladores de políticas da América Latina. Deve ser também visto 
como um incentivo para que esforços similares de levantamento de 
dados sejam realizados em outras regiões, preenchendo desta forma um 
hiato importante em nosso entendimento dos custos do comércio exterior.”

Bernard Hoekman, diretor do Programa de Economia Global do Instituto 
Universitário Europeu e ex-diretor do Departamento de Comércio 
Internacional do Banco Mundial.  

LONGE DEM
AIS PARA EXPORTAR

La presente investigación, utiliza técnicas de estimación modernas para revelar los potenciales rendimientos sociales derivados de una mayor e integrada inversión en la infraestructura de transporte interno. Después de la Segunda Guerra Mundial, América Latina puso todo su empeño en el desarrollo de su infraestructura carretera para desarrollar su modelo de sustitución de importaciones y estimular el crecimiento de su industria nacional. Desafortunadamente, el énfasis en el desarrollo de carreteras relegó a los puertos y a los ferrocarriles a desempeñar un papel secundario.  Durante la última década, la importancia de las exportaciones del sector primario abre la posibilidad de enmendar este error.  El desarrollo de la infraestructura de los modos de transporte rezagados no solo tendrá efectos sobre el nivel del comercio de la región, sino que permitirá reducir el alto grado de desigualdad en los ingresos de las diversas economías de la región.  Las políticas públicas importan, y es de esperar que este estudio coherente del BID tenga una influencia positiva en las decisiones nacionales de los países de la región.
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