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RESUMO 
 

O presente estudo objetivou mensurar e analisar os impactos das condições do transporte 

rodoviário de cargas sobre o Produto Interno Bruto de oitos estados brasileiros no período de 

2012 a 2018, tendo em vista que o transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil, tanto para 

o transporte de passageiros quanto para o de cargas. A fundamentação teórica foi construída 

por meio de trabalhos sobre o modal rodoviário de cargas e como a predominância deste se 

relaciona aos custos de transporte do país. Em termos metodológicos, empregou-se análise 

empírica por meio da construção de um modelo de regressão, com aplicação de dados em 

painel, ao qual fez-se uma busca de dados, que foram definidos conforme literatura revisada, 

considerando os estados da Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A partir da regressão, identificou-se que as variáveis 

investimento, extensão das rodovias estaduais e avaliação geral das rodovias não foram 

estatisticamente significativas para explicar os impactos das condições do transporte rodoviário 

de cargas sobre o PIB dos oito estados analisados; sendo que a variável preço do óleo diesel foi 

significativa. Logo, conclui-se, de modo geral, que o investimento no período analisado pode 

ter sido insuficiente para suprir a necessidade do setor e, por isso, acredita-se que o mesmo não 

tenha sido estatisticamente significativo; então, o que se pode sugerir é que deve haver maiores 

investimentos nas melhorias e no aumento da extensão rodoviária pavimentada, para que o país 

aumente sua competitividade frente ao mercado externo, bem como promova redução de custos 

dos produtos finais para o mercado interno. 

 

Palavras-chave: transporte rodoviário de cargas no Brasil; Produto Interno Bruto (PIB); dados 

em painel. 
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ABSTRACT 
 

The present study aimed to measure and analyze the impacts of the conditions of road cargo 

transportation on the Gross Domestic Product of eight Brazilian states in the period from 2012 

to 2018, considering that road transportation is the most used in Brazil, both for transportation 

passengers and cargo. The theoretical foundation was built through works on the road freight 

modal and how its predominance is related to the country's transportation costs. In 

methodological terms, empirical analysis was employed through the construction of a 

regression model, with application of panel data, to which a data search was made, which were 

defined according to the revised literature, considering the states of Bahia, Pernambuco, 

Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná and Santa Catarina. From the 

regression, it was identified that the variables investment, extension of state highways and 

general assessment of highways were not statistically significant to explain the impacts of road 

freight transport conditions on the GDP of the eight states analyzed; the diesel oil price variable 

was significant. Therefore, it is concluded, in general, that the investment in the analyzed period 

may have been insufficient to supply the sector's need and, therefore, it is believed that it was 

not statistically significant; so, what can be suggested is that there should be greater investments 

in improvements and in increasing the paved road extension, so that the country increases its 

competitiveness in relation to the foreign market, as well as promotes cost reduction of the final 

products for the domestic market. 

Keywords: road freight transport in Brazil; Gross Domestic Product (GDP); panel data. 

 

 



viii 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CNA  Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil  

CNT   Confederação Nacional de Transporte 

EA  Efeito Aleatório 

EF  Efeito Fixo 

FIV  Fator de Inflação da Variância 

GEE  Gases de Efeito Estufa 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IPEA   Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 

KM   Quilometragem 

MCE  Modelo de Componentes dos Erros 

MQO   Mínimos Quadrados Ordinários (pooled) 

MQVD  Mínimos Quadrados com Variáveis Dummies 

PIL  Programa de Investimento em Logística 

PPP  Parcerias Público-Privadas  

SNV  Sistema Nacional de Viação 

TKU  Toneladas transportadas por quilômetro útil 

TRC  Transporte Rodoviário de Cargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 
 

TABELA 1- ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS UTILIZADAS 

................................................................................................................................32 

 

TABELA 2 – RESUMO DAS ESTIMATIVAS DE EFEITOS FIXOS (EF), POOLED (MQO) 

E EFEITOS ALEATÓRIOS (EA) .........................................................................33 

 

TABELA 3 – RESULTADOS DOS COEFICIENTES ESTIMADOS POR EFEITOS FIXOS 

(EF) ........................................................................................................................34 

 

TABELA 1 A – RESULTADO DOS TESTES DE RAIZ UNITÁRIA PARA AS VARIÁVEIS 

UTILIZADAS........................................................................................................43 

 

TABELA 2 A – COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO DAS VARIÁVEIS UTILIZADAS...43 

 

TABELA 3 A – FATOR DE INFLAÇÃO DA VARIÂNCIA (FIV) ........................................43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

AGRADECIMENTOS ............................................................................................................... v 

RESUMO .................................................................................................................................. vi 

ABSTRACT ............................................................................................................................. vii 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ............................................................................. viii 

LISTA DE TABELAS .............................................................................................................. ix 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 11 

1.1 Problema e sua importância ....................................................................................... 11 

1.2 Hipótese ..................................................................................................................... 14 

1.3 Objetivos .................................................................................................................... 14 

1.3.1 Objetivo Geral ......................................................................................................... 14 

1.3.2 Objetivos Específicos .............................................................................................. 14 

2. REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................................ 15 

3. REFERENCIAL TÉORICO ............................................................................................. 22 

4. METODOLOGIA ............................................................................................................. 26 

3.1 Modelo Econométrico de Regressão com Dados em Painel .......................................... 26 

3.2 Descrição das Variáveis e fonte de dados ...................................................................... 29 

3.3 Modelo Econométrico para mensurar os impactos das condições de transportes de 

cargas rodoviárias sobre o PIB ............................................................................................. 28 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO ..................................................................................... 31 

6. CONCLUSÕES ................................................................................................................ 37 

6 REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 39 

APÊNDICE .............................................................................................................................. 42 



11 

 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

  

A infraestrutura de transportes é uma importante condutora do crescimento e do 

desenvolvimento econômico e social de qualquer país. No Brasil, os setores rodoviário, 

ferroviário, portuário e aéreo, por apresentarem infraestrutura insuficiente e defasada, têm 

contribuído para reduzir a competitividade dos produtos e serviços, principalmente no âmbito 

internacional. Nos últimos anos, principalmente pós abertura comercial ocorrida na década de 

1990, busca-se a retomada do planejamento e do investimento nestes setores por meio de 

modificações regulatórias e com aumento dos valores investidos (INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA - IPEA, 2014). 

Segundo a pesquisa da Confederação Nacional de Transportes (CNT, 2018), 61% do 

transporte de mercadorias e 95% dos descolamentos de passageiros no Brasil são feitos por 

rodovias, o que coloca o país dependente deste tipo de infraestrutura e evidencia sua 

importância para o desenvolvimento das cadeias produtivas e para a sociedade. Logo, melhorar 

a qualidade das rodovias é imprescindível para reduzir acidentes e mortes, consumo de 

combustível e o desgaste dos veículos, custos logísticos relacionados a fretes, entre outros 

problemas ocasionados pelas más condições da malha rodoviária. Por isso, a realização de 

investimentos em infraestrutura de transporte rodoviário é fundamental para oferecer segurança 

a motoristas, passageiros e pedestres, além de também ser importante para favorecer o 

desenvolvimento dos setores produtivos e o crescimento econômico, pois reduz os custos de 

transporte. 

 De acordo com a CNT (2018), no ranking de competitividade global realizado pelo 

Fórum Econômico Mundial, no qual comparou-se 140 países, o Brasil ocupava a 112ª posição 

em qualidade da infraestrutura rodoviária, ficando atrás de outros países da América do Sul 

como Chile (24ª), Equador (31ª), Argentina (93ª), Uruguai (99ª), Colômbia (102ª) e Peru (108ª). 

Ou seja, apesar de o modal rodoviário no Brasil ser predominante, este parece não ser eficiente 

a ponto de garantir e, ou melhorar, a competitividade dos produtos nacionais frente a seus 

principais concorrentes.  

 

1.1 Problema e sua importância 

 

De acordo com a Pesquisa CNT de Rodovias (2018), o desenvolvimento social e o 

econômico dependem do estado de conservação das infraestruturas de transporte, levando em 
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consideração todos os outros modais. Além disso, o modal rodoviário possui como 

característica sua capilaridade (que possibilita o transporte de carga e de pessoas em 

praticamente todos as partes do país), flexibilidade e capacidade de integração com os demais 

sistemas de transporte.  

Ainda segundo a Pesquisa CNT de Rodovias (2018), no Brasil, há uma extensão muito 

reduzida de vias pavimentadas, considerando o tamanho territorial do país. Conforme indicado 

no Sistema Nacional de Viação (SNV) citado pela CNT (2018), há no Brasil 213.453 km de 

rodovias pavimentadas e 1.507.248 km de rodovias não pavimentadas; ou seja, 12,4% das 

rodovias brasileiras são pavimentadas contra 87,6% que não são. Essa distribuição impacta não 

somente na segurança e no conforto dos motoristas e passageiros, como também afeta no 

desgaste da frota de veículos, nas velocidades e nos tempos de viagem, elevando-se, assim, os 

custos de transportes. 

Além disso, a distribuição geográfica na oferta de infraestrutura de transporte não é igual 

nas cinco regiões do Brasil. Há uma maior extensão de rodovias, principalmente, federais 

pavimentadas, nas regiões Nordeste e Sudeste, com 20.129 km e 12.598 km, respectivamente, 

o que corresponde a 30,7% e 19,2% da extensão total da malha rodoviária pavimentada do 

país(CNT, 2018).De acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017a), a participação das grandes 

regiões e unidade da federação na produção de cereais, leguminosas e oleaginosas no ano de 

2017 foi de: 42,5% do Centro-Oeste; 36,1% do Sul; 9,8% do Nordeste; 8,1% do Sudeste e 3,5% 

do Norte. Nota-se, portanto, que as regiões produtoras concentram menos rodovias, e isso 

implica em aumento de custos de escoamento da produção do agronegócio, e, 

consequentemente, reduz a competitividade dos produtos nacionais frente ao mercado externo, 

bem como encarece os preços dos mesmos ao consumidor interno. Vale ressaltar também que, 

conforme a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o agronegócio tem sido 

reconhecido como um segmento crucial do crescimento econômico brasileiro e que, em 2016, 

a soma de bens e serviços gerados no agronegócio chegou a R$1,3 trilhão; ou seja, 23,6% do 

PIB brasileiro no período. 

Diante da situação em que a matriz de transportes brasileira se encontra, e, 

principalmente, o modal rodoviário sendo o mais utilizado e apresentando condições precárias 

de conservação,questiona-se: qual o impacto das condições dostransportes de cargas no que se 

refere à qualidade e quantidade dos trechos rodoviários pavimentados, dos investimentos 
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realizados e dos custos de frete de cargas sobre o PIB nos oito estados brasileiros, para o período 

de 2012 a 2018?  

Em tempo, destaca-se que o período escolhido deve-se ao fato de que, em 2012, teve 

início o Programa de Investimento em Logística (PIL), um projeto do Governo federal, que teve 

o intuito de expandir a malha rodoviária e ferroviária brasileira, de forma a torná-las mais 

compatíveis com a extensão geográfica nacional, resultando em uma logística mais eficiente e 

maior modicidade tarifária. O PIL faz parte do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), 

sendo essa a primeira iniciativa estruturada para oferecer ao Brasil um sistema de transporte 

apropriado, após duas décadas de baixo investimento. Segundo dados do Programa de 

Aceleração do Crescimento (2012), estavam previstos 42 bilhões de reais em investimentos em 

rodovias (7,5 mil km), desse montante de investimentos 23,5 bilhões deveriam ser destinados 

a investimentos em cinco anos e 18,5 bilhões para investimentos em 20 anos. Com isso, as 

maiores somas de recursos ainda estão sendo investidas. 

 Além disso, em 2013 foi inaugurada a 3ª Etapa de Concessões, dentro do PIL, com a 

concessão de dois trechos rodoviários, conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT). Em 2014, ocorreu a concessão de novos trechos; em 2015, houve um novo leilão de 

concessão da Ponte Rio-Niterói, pelo prazo de 30 anos. Em 2016, ocorreu o Programa de 

Parcerias de Investimentos, com o intuito de ampliar e fortalecer a interação entre o Estado e a 

iniciativa privada. Em 2017, teve-se a relicitação de contratos; por fim, em2018, realizou-se a 

4ª Etapa de Concessões. Ou seja, no período analisado concentram-se importantes 

investimentos em novas concessões; logo, justifica-se analisar os impactos do PIB em relação 

às condições do transporte rodoviário de cargas no Brasil, considerando o período de 2012 a 

2018. Em tempo, destaca-se que muito do valor investido, principalmente o da quarta etapa 

ainda não gerou resultados sobre as condições da infraestrutura rodoviária, devido ao prazo de 

construção, ampliação e manutenção das vias. 

Por fim, ressalta-se que as rodovias contempladas nesta pesquisa, encontram-se nos 

seguintes estados: Bahia (BA), Pernambuco (PE), Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG), Rio 

de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Paraná (PR) e Santa Catarina (SC). Estes estados realizam a  

maior parte de toda a movimentação de cargas no Brasil, seja ela oriunda do agronegócio, da 

indústria extrativista, ou da indústria de transformação, uma vez que as regiões sudeste (SP, RJ, 

MG e ES), sul (PR e SC) e nordeste (BA e PB)foram, em 2017, as mais pujantes em relação à 

comercialização e escoamento da produção nacional, e isto se reflete no fato de as mesmas 
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apresentarem a maior contribuição no PIB do Brasil, considerando informações do Sistema de 

Contas Regionais – SCR, disponibilizado pelo  IBGE(2017b). 

 

1.2 Hipótese 

 

 Acredita-se que as condições do transporte rodoviário de cargas no Brasil, no que tange 

à qualidade e quantidade das rodovias que compuseram a amostra apresentam relação positiva 

e significativa com o PIB; ou seja. acredita-se que as variáveis investimento, preço do óleo 

diesel, extensão em quilômetros de rodovias estaduais e avaliação geral das rodovias 

apresentam relação positiva e significativa com o PIB. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

  

 Mensurar e analisar os impactos das condições do transporte rodoviário de cargas no 

Brasil sobre o PIB de oito estados brasileiros, considerando o período de 2012 a 2018. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Especificamente, pretende-se: 

 

a) Apresentar uma revisão bibliográfica sobre a matriz de transportes no Brasil, 

principalmente sobre o modal rodoviário e analisar as condições do transporte de cargas 

nesse modal; 

 

b) Mensurar os impactos das condições de transporte rodoviário de cargas sobre o PIB de 

oito estados brasileiros, que são Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, para o período 2012 a 2018; 
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2.REVISÃO DE LITERATURA 

 

Devido ao fato que mais da metade das cargas no Brasil é transportada por meio de 

rodovias, Schroeder e Castro (1996) buscaram reunir, em seu trabalho, informações, análises e 

dados dispersos em diversas publicações que abordam o tema do modal rodoviário. Os autores 

direcionam a análise para a situação da malha rodoviária e seus impactos sobre os variados 

custos envolvidos. Avaliaram que, com relação aos custos de transportes, a deterioração da 

malha rodoviária brasileira gera perdas de uma parte da produção e resulta no aumento do custo 

operacional dos veículos. Ademais, a predominância do modal rodoviário de cargas contribuía, 

à época do estudo dos autores supracitados, para o aumento do seu custo médio quando 

comparado a outros países de grandes dimensões territoriais como os Estados Unidos, Canadá 

e Rússia (SCHROEDER e CASTRO, 1996).  

Schroeder e Castro (1996) também discutiram os custos de restauração e manutenção 

de rodovias. Além desses, abordaram os custos ambientais e energéticos gerados pelas 

distorções da matriz de transporte do Brasil, visto que o transporte de carga consome óleo 

diesel, que acarreta noaumento daemissão de derivados do carbono na atmosfera.  

Por fim, Schroeder e Castro (1996) apontaram que o enfoque do trabalho no modal 

rodoviário devia-se à sua importância na matriz de transportes, por isso indicaram sua evolução, 

a situação da malha rodoviária e suas consequências, bem como as transformações 

institucionais necessárias pelas quais o segmento estava passando, enfatizando a necessidade 

de viabilizar uma maior participação privada. Os autores ressaltaram que, embora as melhorias 

nas rodovias fossem necessárias, o setor de transportes precisava de uma atenção global, não 

apenas segmentada, se o objetivo pretendido fosse a eficiência, que só seria alcançada com a 

intermodalidade (que é a integração dos diferentes modais de transporte), estratégia 

fundamental para o planejamento logístico. Segundo os autores, os investimentos na 

intermodalidade eram incipientes; no entanto, esses poderiam gerar grandes reduções de custo, 

visto que a ineficiência global da infraestrutura gerava custos extras em todos os segmentos da 

economia (SCHROEDER E CASTRO, 1996). 

Conforme Ribeiro e Ferreira (2002), o transporte corresponde ao elemento mais 

importante do custo logístico na maior parte das empresas e possui papel essencial na prestação 

do serviço ao cliente. Devido ao transporte representar grande parte das despesas logísticas, os 

autores apontaram que iniciativas como a intermodalidade e o surgimento de operadores 
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logísticos1 são importantes para reduzir os custos de transportes, pois geram economia de 

escala. No trabalho, os autores buscaram definir, caracterizar e classificar os modais de 

transporte de carga, além de realizar uma comparação entre eles. Ressalta-se que o trabalho de 

Ribeiro e Ferreira (2002) foi feito a partir de pesquisa bibliográfica e de dados e finalizaram 

seu estudo apontando que os transportes fazem parte da cadeia produtiva, e, que, devido a isso, 

estão interligados aos demais setores produtivos, para possibilitar as atividades de escoamento 

e auxiliar na distribuição dos produtos.  

Ademais, Ribeiro e Ferreira (2002) enfatizaram que a empresa deve considerar as 

características dos modais para escolher o que melhor atende às suas necessidades ou integrar 

estes modais por meio da intermodalidade e a multimodalidade2, estratégias que possibilitam a 

melhoria das atividades logísticas e de transporte. No entanto, os autores ressaltaram que a 

infraestrutura disponível condiciona o uso dos modais, tornando mais fácil, ou não, a integração 

do uso dos mesmos. Os autores apontaram ainda que os temas, como logística e transportes, 

bem como intermodalidade e multimodalidade, compõem uma área de estudo que gera muitas 

pesquisas e consultorias. E isso ocorre porque uma empresa não alcança o mercado caso não 

haja uma logística planejada e um serviço apropriado para atender às necessidades do cliente. 

Segundo Erhart (2006), a infraestrutura adequada de transportes é de suma importância, 

pois contribui com a redução dos custos, o que possibilita a inserção dos produtos nacionais no 

mercado mundial com maior competitividade. No entanto, o autor identificou que a situação da 

malha rodoviária no Brasil apresenta limitações ao crescimento econômico do país, não sendo 

esse um problema atual, pois há vários anos a malharodoviária tem apresentado graves 

problemas de deterioração, resultado da falta de investimentos. Os problemas estruturais afetam 

a eficiência operacional, que, por sua vez, acaba dificultando o desenvolvimento econômico e 

social do Brasil.  

Erhart (2006) também defende que os problemas de transportes que o Brasil possuía 

acarretavamem desperdício de bilhões de reais, causados por acidentes, roubos de carga, 

ineficiências operacionais e energéticas. Há também a distorção da matriz de transporte, que 

resulta em perda econômica e de competitividade devido ao custo Brasil.  

 
1Os operadores logísticos são empresas que atuam na terceirização de serviços logísticos. Além de prestarem 

serviços logísticos ou de gestão para outras empresas, em alguns casos, fornecem mão de obra especializada que 

realiza determinadas atividades do ciclo logístico. 
2Tanto o transporte multimodal quanto o transporte intermodal utilizam dois ou mais modais de transporte para 

levar as mercadorias da origem ao seu destino. O que difere é que na multimodalidade há emissão de um único 

documento fiscal, o Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, CTMC. Já na intermodalidade há a 

emissão individual de documento de transporte para cada modal e a responsabilidade é dividida entre os 

transportadores. 
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Bartholomeu e Caixeta (2008) analisaram o elevado consumo de combustíveis fósseis e 

as emissões de dióxido de carbono (CO2) por esse modal. O objetivo do estudo foi avaliar se as 

rodovias em melhores condições de conservação resultam em benefícios econômicos e 

ambientais. Os parâmetros avaliados foram: consumo de combustível, tempo de viagem e gasto 

com manutenção de veículos, para analisar os benefícios econômicos. E os benefícios 

ambientais foram avaliados por meio das reduções das externalidades negativas na redução das 

emissões de CO2. A pesquisa foi feita a partir de coletas de dados primários relacionados ao 

desempenho observado em caminhões que possuíam computadores de bordo para ajudar na 

coleta dos dados, e em rodovias com diferentes condições de conservação. Foram avaliados o 

consumo de combustível e a tendência das velocidades em duas rotas com diferentes níveis de 

infraestrutura. Os resultados obtidos apontaram a existência de benefícios econômicos e 

ambientais em rotas em melhores condições de infraestrutura. 

Por sua vez, Correa e Ramos (2010) trataram do problema de escoamento da produção 

de soja da Região Centro-Oeste provenientes dos impactos do modal rodoviário. Os autores 

apontaram que, a partir dos anos 1980, a malha rodoviária brasileira perdeu investimentos 

públicos para sua ampliação, conservação e restauração, o que impactava negativamente na 

competitividade internacional da soja. 

Em tempo, sabe-se que o agronegócio é uma das mais importantes atividades geradoras 

de riqueza para o Brasil. E que a cultura da soja, cuja produção concentrou-se no Centro Oeste 

do país, apresentavaum crescimento significativo, com ganhos de rendimentos. No entanto, não 

foram observadas melhorias na infraestrutura de transportes que permitissem um escoamento 

da produção adequado e eficiente. Devido à inadequação do modal rodoviário, às características 

do grão e às longas distâncias percorridas, somados ao estado precário de conservação das 

rodovias brasileiras, uma parcela significativa da receita de vendas da produção de soja era 

afetada pelos custos de transporte (CORREA e RAMOS, 2010). 

Correa e Ramos (2010) ainda apontaram perspectivas e possíveis soluções para tal 

problema do estado precário de conservação das rodovias que compõem as rotas de escoamento 

de produção de soja, por meio de concessões rodoviárias e Parcerias Público-Privadas (PPP). 

Além disso, avaliaram o uso de outros modais para o transporte dos grãos, e constataram que 

os modais ferroviário e hidroviários eram mais eficientes para esse fim, tanto pela eficiência 

energética quanto pela maior produtividade para cargas volumosas para longas distâncias. 

Ainda segundo esses autores, com adoção desses modais, seria possível reduzir custos com 

transportes.  
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Também, conforme Correa e Ramos (2010), o modal rodoviário é responsável por 

transportar mais da metade das cargas de todo o país; entretanto, esse é mais adequado para o 

transporte de cargas de curtas distâncias. Outro aspecto importante, é que, como o Brasil é um 

país agroexportador, em termos de eficiência, os modais ferroviário e hidroviário são mais 

indicados para o transporte de cargas de baixo valor agregado e longas distâncias, pois têm a 

capacidade de transportar grandes volumes consumindo menos combustível. 

Além disso, Correa e Ramos (2010) apontam que o modal hidroviário nem sempre 

atende a todos os requisitos para transportar determinada produção devido às características do 

produto, locais de origem e destino, entre outros. E o transporte rodoviário, por ser mais 

flexível, e ter acesso a áreas não alcançadas pela ferrovia ou hidrovia, torna-se o modal preferido 

para o deslocamento. Ademais, no Brasil, não há integração dos modais de transportes. Logo, 

observa-se que são diversos fatores que tornam a adoção do modal rodoviário como 

predominante, como a flexibilidade e a falta de intermodalidade visto que os modais ferroviário 

e hidroviário não fazem conexão direta entre origem e destino.  

 Eller e Sousa Junior (2011) compararam os custos relacionados aos modais rodoviário 

e ferroviário no transporte de carga no Brasil a partir do custo de cada tonelada-quilometro útil. 

Os custos tratados no trabalho de Eller e Sousa Junior (2011) são classificados em custos 

explícitos e implícitos. Os explícitos são os custos de implantação e manutenção da obra, 

aquisição e manutenção do material rodante, de operação do modal (combustível, lubrificante, 

mão de obra) e os custos implícitos são os relacionados aos custos ambientais. Os resultados 

obtidos pelos autores supracitados apontaram que o modal ferroviário possui custos fixos 

elevados, devido aos custos de implantação, que exigem grandes investimentos. Enquanto no 

modal rodoviário, os custos variáveis que são elevados. Além disso, Eller e Sousa Junior (2011) 

concluíram que investir no modal ferroviário se mostrava mais eficiente e adequado que no 

modal rodoviário, analisando os custos de médio e longo prazos. 

Fleury (2012) aponta outro problema causado pela existência de uma matriz de 

transportes desbalanceada, com predominância do modal rodoviário, que é o aumento no nível 

de emissões de gases poluentes. 

 

 

 

Nos últimos anos, cada ponto percentual de crescimento do PIB aumentou, em 

média, 2% o TKU (toneladas transportadas por quilômetro útil) movimentado 

nas estradas, ferrovias, portos, dutos e aeroportos do Brasil. O baixo 

investimento do governo em modais menos poluentes no passado (ferroviário 
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e aquaviário) em prol do rodoviário, levou a uma matriz de transportes 

desbalanceada e ao aumento no nível de emissões de GEE no setor brasileiro 

de transportes (FLEURY, 2012, p.9). 

 

 

Logo, nas diferentes pesquisas apresentadas, observou-se que a predominância do 

modal rodoviário na economia brasileira traz impactos nos custos com transportes, não só por 

ser o modal mais utilizado, mas também por suas condições precárias. Dentre as soluções 

apresentadas, verificou-se a necessidade de aumentar os investimentos em infraestrutura e 

Parcerias Público-Privadas, além da intermodalidade, que permite maior planejamento logístico 

e redução de custos, e, portanto, ganhos de competitividade, fator primordial para aumentos no 

PIB.  

Considerando as questões apontadas, observou-se que os custos de transporte no Brasil, 

muito em função do tipo predominante do modal rodoviário e das condições precárias das vias, 

são altos, e, na maioria dos casos, o preço do frete não os cobrem. Ademais, Lima (2001) aponta 

que isso também ocorre devido à pulverização do setor, no qual há transportadores autônomos, 

empresas transportadoras e transportadores de cargas próprias. Essa pulverização é resultado 

da baixa regulamentação do setor, que contribui para uma maior oferta do serviço de transportes 

de cargas rodoviárias, aumentando a concorrência, que faz com que os preços dos fretes 

reduzam.  

Assim, Lima (2001) buscou comparar preço e custo do frete, tratar de alguns aspectos 

conceituais que envolvem os conceitos de custos fixos e variáveis, e definir uma metodologia 

de custeio para o frete, além de tratar de algumas questões sobre o subsídio cruzado de custos 

e buscar possíveis oportunidades para reduzir custos. Por fim, Lima (2001) conclui que uma 

metodologia apropriada para custeio do frete possibilita a formação de preços justos. Ademais, 

o desenvolvimento de uma ferramenta de custeio pode viabilizar análises e contribuir na 

redução de custos. O autor aponta também que o gerenciamento adequado do transporte de 

carga possibilitará ofertar produtos em mercados cada vez mais distantes. 

Corrêa Junior (2001) procurou analisar a influência de alguns fatores para a 

determinação dos preços praticados para o transporte de soja a granel com origem nos estados 

de Goiás, Mato Grosso e Paraná, nas safras de 1998 a 2000, 1998/1999 a 2000/2001. Os 

resultados obtidos apontaram que os valores de frete praticados entre 1998 e 2001 foram 

influenciados por fatores como: a distância percorrida, a existência de praças de pedágios em 

algumas rodovias; o tempo de descarregamento nos portos; sazonalidade da demanda por 

transporte; e as condições das vias utilizadas. Ressalta-se que o crescimento da demanda por 

transportes proveniente da necessidade de movimentação dos produtos e insumos em um 
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mercado globalizado, é uma variável determinante para a competitividade dos produtos, 

internacionalmente (CORRÊA JUNIOR, 2001). 

Castro (2003) buscou analisar em seu estudo os preços praticados em serviços de 

transporte de carga no Brasil, sendo feita uma análise por segmento, tipos de carga, distância e 

modalidade. Os resultados demonstraram que os fretes apresentam uma significativa variação. 

Salienta-se também que os determinantes da formação de preços e tarifas de transporte são 

importantes para o entendimento do grau de eficiência do sistema de transportes e também para 

auxiliar na formulação e implementação de políticas públicas para o setor de transportes 

(CASTRO, 2003). 

Castro (2003) aponta que, embora seja do interesse público e privado questões 

relacionadas ao transporte, como os determinantes da formação de preços e tarifas, há poucos 

estudos empíricos sobre isso no Brasil. Isto se deve não apenas aos dados de fretes serem de 

propriedade concentrada das transportadoras nos mercados desregulamentados, mas também 

devido à negligência existente nas tarifas, com a prática de descontos ou contratos 

diferenciados, que ocorre nos mercados regulamentados. Ou seja, tanto nos mercados 

regulamentados quanto nos mercados desregulamentados há uma dificuldade em encontrar 

informações sobre os fretes e tarifas. 

Além disso, as tarifas de fretes praticadas são livres da regulação pública, o que torna 

ainda mais difícil conseguir uma base dados, o que pode ser um outro motivo dos poucos 

estudos na área. No entanto, o interesse em analisar a estrutura do preço dos fretes tem 

aumentado em razão da desregulamentação de empresas de transporte de carga em vários países 

do mundo, o que resulta na competição entre mercados e gera a reestruturação de serviços em 

benefício de embarcadores e empresas (CASTRO, 2003). 

Hijjar (2008) aponta que a oferta abundante, poucas exigências para a operação e pouca 

regulamentação contribuíram para a redução da qualidade dos serviços de transportes 

rodoviários de cargas e isso afetou negativamente os preços do frete por caminhão, sendo que 

essas consequências decorriam do fato do Brasil ser um país voltado para o uso do modal 

rodoviário e por existir poucas restrições para operação. 

Martins (2011) caracterizou a diversidade dos princípios de formação do preço do frete, 

enfatizando alguns problemas das negociações de fretes nas cadeias de suprimentos do 

agronegócio no Brasil. Por meio da estatística e econometria, Martins (2011) buscou identificar 

os comportamentos dos fretes de produtos selecionados. O resultado foi a influência de algumas 

variáveis na formação do frete, incluindo distância, sazonalidade da produção, corredores por 
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onde as cargas eram transportadas e a especificidade da carga, sendo que a distância, em vários 

modelos de regressão, apresentou elevados níveis de poder de explicação. Além disso, o autor 

aponta que, por meio do entendimento do comportamento destas variáveis na formação do frete, 

torna-se possível a elaboração de estratégias de negociação.  

Oliveira et al (2015) buscaram identificar os fatores que influenciavam na determinação 

do preço do frete de escoamento de soja a granel no estado do Paraná. Para tanto consideraram 

como origem a Mesorregião Oeste e como destino o porto de Paranaguá via modal rodoviário, 

nos anos de 2011, 2012 e 2013, para 11 municípios. Utilizando o método de Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO) com dados em painel, os autores apontaram que, embora a 

distância, pedágio, combustível e retorno estivessem incluídos nas possíveis variáveis capazes 

de influenciar na determinação do preço do frete, verificou-se que o retorno e o pedágio na via 

de ligação da BR 277 não apresentaram influência significativa nesse estudo; por outro lado, o 

combustível e a distância se mostraram significativos. 

Além disso, ainda conforme Oliveira et al (2015), a soja, por se tratar de um produto de 

baixo valor agregado, necessita de uma otimização da produção, estocagem e transporte, e como 

indica a literatura, o mais adequado seria que o transporte ocorresse via modais ferroviário e 

hidroviário. Além disso, o produtor de soja paranaense "dentro da porteira"3 era eficiente, 

mantinha crescimento da produtividade por meio de avanços em tecnologia, mecanização, 

pesquisa e desenvolvimento; no entanto, "fora da porteira"4, quando a produção sai da 

propriedade agrícola, perdia-se em competitividade, havendo perdas de armazenagem e 

escoamento devido à insuficiente infraestrutura logística, que deveria ser adequada para a 

movimentação da produção, com capacidade de transporte para grandes volumes e de baixo 

custo (OLIVEIRA et al, 2015). 

Segundo Caixeta-Filho (2001) apud Oliveira (2015), os efeitos da infraestrutura sob a 

ótica dos transportes de cargas trazem benefícios não apenas para as empresas, como também 

geram externalidades positivas por meio do ganho de produtividade, que reduz o custo por 

unidade do insumo, contribuindo para o aumento da produtividade dos fatores. Além disso, 

pode contribuir com o aumento da remuneração e atrair maiores investimentos e emprego.  

Ressalta-se que diversos fatores podem gerar vantagens competitivas para uma melhor 

colocação do Brasil no mercado global, sendo que a logística apresentar papel fundamental. O 

 
3 O termo “dentro da porteira” refere-se à produção agrícola em si, que ocorre dentro das fazendas.  
4 Já o termo “fora da porteira” refere-se à produção agrícola quando a mesma precisa ser armazenada e distribuída, 

incluindo a logística. 
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transporte dentro das operações logísticas tem como principais funções a movimentação e a 

armazenagem de produtos, sendo que o principal objetivo é o de movimentar os produtos de 

um local de origem até o destino, minimizando custos financeiros, ambientais e temporais 

(OLIVEIRA et al, 2015). 

Portanto, observou-se que algumas das variáveis que determinam o preço do frete no 

Brasil, apontadas na literatura, foram: combustível, distância, sazonalidade da produção, 

corredores por onde as cargas são transportadas e a especificidade da carga. Ademais, a 

literatura também indicou o impacto da desregulamentação do setor na redução da qualidade 

dos serviços de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. REFERENCIAL TÉORICO  

  

Nesta seção, foram abordadas a teoria do Big Push do Rosenstein-Rodan e o impacto 

que o investimento em infraestrutura, segundo essa teoria, traria para uma economia em 

desenvolvimento como a do Brasil. Ressalta-se que a teoria de Rodan foi elaborada para o 

desenvolvimento de países subdesenvolvidos.A teoria do Big Push de Rosenstein-Rodan (1943) 
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aponta que o desenvolvimento de uma economia é alcançado por meio de saltos descontínuos 

de economias externas. E para que a economia se desenvolva seria necessária a realização de 

um conjunto de investimentos em uma vasta gama de indústrias simultaneamente, para que, 

dessa forma, ocorra um grande impulso (Big Push) na economia, pois com a criação de diversas 

indústrias ao mesmo tempo, cada uma poderia gerar a demanda da outra, e, desse modo, haveria 

a expansão do mercado. 

Rosenstein-Rodan (1943) aponta a importância das descontinuidades da vida 

econômica, os saltos descontínuos de economias externas, no processo de desenvolvimento. E 

que a diferença entre a teoria estática do equilíbrio e a teoria do desenvolvimento está nas 

economias externas. Por isso, Rodan (1943) destaca três classes de indivisibilidade e economias 

externas:indivisibilidade da função de produção, relacionada à oferta de capital de utilidade 

pública, infraestrutura; indivisibilidade da demanda; e indivisibilidade na oferta de poupança. 

Segundo Cardoso (2012), Rosenstein-Rodandestacou-se pela importância das 

descontinuidades da vida econômica (economias externas) epela formação da teoria do grande 

impulso. Além disso, Rodan também elencou duas vias de industrialização para as regiões 

atrasadas alcançarem o desenvolvimento econômico, sendo uma via chamada de “modelo 

russo”, na qual as nações se industrializariam por conta própria, buscando serem 

autossuficientes;  a outra trata de inserir essas regiões mais atrasadas na economia mundial, o 

que possibilitaria que as vantagens da divisão internacional do trabalho fossem preservadas, 

sendo que esse modelo de industrialização requer um grande aporte de capital 

externo(CARDOSO, 2012).  

Ressalta-se que Rosenstein-Rodan defende essa segunda via de industrialização. Dessa 

forma, a industrialização seria pautada no desenvolvimento de indústrias mais simples, além da 

necessidade de investimentos em uma boa infraestrutura no país(CARDOSO, 2012). Então, 

para Rosenstein-Rodan, a coordenação de projetos de investimento deveria ser feita pelo 

Estado, para que a industrialização seja realizada em larga escala, em diversos setores, para que 

os efeitos de complementaridade dos investimentos sejam aproveitados (CARDOSO, 2012). 

 Oliveira (2015) realiza uma análise da importância dos investimentos fixos públicos nos 

anos 2000, comparando com as décadas anteriores. Para essa análise, o autor utilizou uma 

extensão de inspiração keynesiana ao modelo de Big Push do Rosenstein-Rodan, tendo 

concluído que o Estado brasileiro, historicamente, tem conduzido importantes investimentos 

fixos. Um exemplo é a infraestrutura, que é imprescindível para induzir o crescimento 

econômico de longo prazo do Brasil.  Oliveira (2015) parte da premissa que os investimentos 
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fixos públicos são importantes para estimular investimentos privados, proporcionando um 

“grande impulso” (Big Push) ao crescimento econômico. Leva-se em consideração, portanto, a 

influência que a infraestrutura possui sobre o investimento. 

 Ainda de acordo com Oliveira (2015), países em desenvolvimento, especialmente o 

Brasil, precisam ter o crescimento e o aumento do investimento como objetivos de política 

econômica e precisam também gerar um ambiente propício ao investimento privado. Para o 

autor, o aumento do nível de infraestrutura como proporção de estoque de capital possibilita 

um aumento do investimento do setor privado, do grau de utilização da capacidade produtiva, 

e uma ampliação global da acumulação de capital na economia (OLIVEIRA, 2015). Isso 

possibilita analisar a dinâmica de acumulação de capital público e os seus impactos sobre a 

evolução da razão entre o estoque de infraestrutura e o estoque de capital privado no longo 

prazo. Para que uma economia entre em um ciclo virtuoso de crescimento, é preciso que: 

 
A razão capital público/capital privado (nível de infraestrutura) seja superior 

a um nível mínimo – entendido com um mínimo de infraestrutura (estoque) 

que é capaz de causar transbordamentos positivos dos investimentos em 

infraestrutura (fluxo) sobre o investimento privado (OLIVEIRA, 2015, p. 5). 

 

 No entanto, Oliveira (2015) aponta que, devido ao efeito de escala do setor de 

infraestrutura, quando a economia operar em níveis baixos de investimentos públicos, a 

economia deve entrar em um ciclo vicioso, apresentando altos custos e com lucratividade baixa, 

o que desestimula a acumulação de capital privado. Em contrapartida, investimentos públicos 

e um nível de infraestrutura acima de um mínimo necessário aumentam a expectativa de 

lucratividade futura, o que pode resultar em um ciclo virtuoso de crescimento da economia.  E 

esse processo tende a permanecer até o ponto em que a economia atinja o equilíbrio de longo 

prazo, apresentando um alto estoque de infraestrutura como proporção do estoque de capital. 

Nesse ponto, a economia possuirá externalidades positivas sobre a decisão de acumulação de 

capital do setor privado (OLIVEIRA, 2015). 

Assim, resumidamente, os investimentos públicos possuem a capacidade de afetar 

positivamente a economia a alcançar um ciclo virtuoso de crescimento de longo 

prazo,apresentando as seguintes características: a) a poupança pública (Tributação - Gastos) 

determina a dinâmica de acumulação de estoque de capital; e, b) existem efeitos de 

transbordamento do investimento público em infraestrutura sobre a decisão de acumulação de 

capital privado (OLIVEIRA, 2015). 

Conforme Oliveira (2015), Rosenstein-Rodan em sua teoria do Big Push apontou que 

investimentos em larga escala, especialmente em infraestrutura, possuem a capacidade de 
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ampliar o mercado interno do país, devido ao efeito em cadeia proporcionado pela expansão de 

diversos setores econômicos. Pois, se várias indústrias fossem fundadas simultaneamente, cada 

uma poderia compor a demanda de outra, possibilitando, dessa forma, que a economia 

desenvolva de maneira mais acelerada. 

Por fim, Oliveira (2015) verificou que o Estado exerce a função de indutor de 

investimentos em infraestrutura. E que nos anos 2000, o Estado resgatou a experiência de 

indutor de investimentos fixos em infraestrutura, comparando com as décadas de 1980 e 1990. 

A conclusão é que o Estado precisa intervir no desenvolvimento da infraestrutura, atuando 

como indutor do crescimento econômico de longo prazo.  

Segundo Farias (2015), ao Estado, podem ser atribuídas funções mais ou menos 

intervencionistas, sendo, portanto, impossível torná-lo um agente neutro. 

Conforme Farias (2015), a teoria de Rosenstein-Rodan partia da concepção que, para 

propiciar o desenvolvimento, o Estado precisa realizar um conjunto de investimentos em uma 

gama variada de indústrias para dessa forma promover um Big Push. Esse grande impulso 

possibilitaria à economia alcançar maiores níveis de produtividade e renda. 

Por fim, Farias (2015), concluiu que o papel do Estado nas teorias de desenvolvimento 

econômico necessita ter capacidade de atuação sobre as importantes variáveis econômicas 

como renda, crescimento, emprego e mercado de trabalho. E que os teóricos do 

desenvolvimento produziram um acervo de hipóteses e conceitos econômicos sobre o 

subdesenvolvimento dos países. 
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4.METODOLOGIA 

 

Esta seção traz o modelo econométrico a ser empregado para mensurar os 

impactos das condições dos transportes rodoviários de cargas sobre o PIB de alguns dos 

principais estados do Brasil. Ademais, detalha-se os procedimentos necessários à 

estimação do modelo, as variáveis e as fontes dos dados. 

 

3.1 Modelo Econométrico de Regressão com Dados em Painel 

 

Segundo Gujarati (2011), em séries temporais, são analisados os valores de uma 

ou mais variáveis ao longo do tempo, um exemplo é o PIB ao longo dos anos. E nos cortes 

transversais, coletam-se dados relativos a uma ou mais variáveis para várias unidades 

amostrais no mesmo período de tempo. János dados em painel, a mesma unidade de corte 

transversal (como empresas, indivíduos, estados, países etc.) é analisada ao longo do 

tempo. Em suma, os dados em painel possuem dimensão espacial e temporal. 

Como o modelo de dados em painel trata do conjunto de dados combinados em 

séries temporais (tempo, t) e corte transversal (unidade, i), pode-se considerar esse 

conjunto de dados com i= 1,2, 3, ..., N unidades e t=1,2, 3, ..., T períodos de tempo, tendo-

se, dessa forma, este modelo econométrico geral para a aplicação da técnica de dados em 

painel, como: 

 

𝑌𝑖𝑡 = ∝𝑖𝑡+ 𝑋′𝑖𝑡𝛽 + ℇ𝑖𝑡                                                                                                            (1) 

 

em que,𝑌𝑖𝑡 é a variável dependente do modelo, ∝𝑖𝑡 é o intercepto, 𝑋′𝑖𝑡 representa um vetor 

de variáveis explicativas do modelo, 𝛽 refere-se à matriz de coeficientes angulares 

estimados e ℇ𝑖𝑡, o termo de erro. 

Dentre as vantagens do uso de dados em painel, Baltagi (2013) aponta as 

seguintes: aumento do tamanho da amostra, que reduz problemas de multicolinearidade 

sobre os estimadores; ao estudar observações repetidas em corte transversal, os dados em 

painel são mais apropriados para analisar a dinâmica da mudança; e, os dados em painel 

facilitam o estudo de modelos comportamentais mais complexos. 

Gujarati (2011) enfatiza que, embora haja vantagens significativas no uso dos 

dados em painel, podem ocorrer vários problemas de inferência e estimação. Isto porque, 
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em virtude desses dados abarcarem dimensões temporais e de corte transversal, os 

problemascaracterísticos aos dados de corte transversal, como a heterocedasticidade, e os 

problemas de séries temporais, como a autocorrelação, devem ser tratados. Além desses, 

há outros problemas como o de correlação cruzada de unidades individuais no mesmo 

ponto temporal. Todavia, o autor aponta que, para tratar esses problemas, existem técnicas 

de estimação, sendo as mais utilizadas: o modelo de efeitos fixos (EF) e o modelo de 

efeitos aleatórios (EA), conhecido como modelo de componentes dos erros (MCE). Para 

saber qual modelo é melhor, o de efeitos fixos ou o modelo de componentes de erros, 

dependerá da hipótese feita sobre a correlação provável entre o componente de erro 

específicoℇ𝑖𝑡 ao corte transversal ou individual e os regressores X. (GUJARATI, 2011). 

Assim, no modelo de efeitos fixos, o intercepto do modelo de regressão pode ser 

diferente entre os indivíduos, devido ao fato de que cada um possa apresentar 

características específicas. Então, para considerar os diferentes interceptos, pode-se usar 

as variáveis dummies. O modelo de efeitos fixos que utiliza variáveis dummies é o modelo 

de mínimos quadrados com variáveis dummies para efeitos fixos (MQVD)(GUJARATI, 

2011). 

O modelo de componentes dos erros ou EA é uma alternativa ao modelo de efeitos 

fixos. No modelo EA considera-se que o intercepto de uma unidade individual seja 

extraído aleatoriamente de uma população bem maior com um valor médio 

constante.Dessa forma, o intercepto individual é apresentado como um desvio desse valor 

médio constante. Uma vantagem que o modelo de EA possui sobre omodelo de EF é que 

ele é econômico nos graus de liberdade, além de não ser necessário estimar N interceptos 

de corte transversal, só é necessário estimar o valor médio do intercepto e sua variância. 

Assim, o modelo de componentes dos erros (EA) é apropriado em casos em que cada 

unidade do intercepto aleatório do corte transversal não está correlacionada com os 

regressores. 

Ademais, para escolher entre o modelo de EF e o EA é necessário utilizar o teste 

de Hausman para amostras assintóticas ou o teste de Sargan-Hansen para amostras finitas 

(pequenas). E para averiguar se o modelo de EA é preferível ao modelo pooled (MQO) 

deve-se aplicar o teste de Breusch-Pagan. E, além desses dois testes, tem-se o teste de 

Chow que se baseia em um teste F e tem como hipótese nula que o modelo restrito 

(pooled) é o melhor contra a hipótese alternativa de que o melhor modelo é o de efeitos 

fixos (GUJARATI, 2011). 
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Em tempo, considerando que a estrutura do modelo de dados em painel carrega 

consigo as características do corte transversal e também o componente temporal, fez-se 

necessário verificar o comportamento das séries utilizadas na presente pesquisa. Para 

tanto, adotou-se o teste de raiz unitária para dados em painel, proposto por Levin-Lin-

Chu (LLC) cuja hipótese nula é de que painéis contém raiz unitária, contra a hipótese 

alternativa de que os painéis são estacionários. 

 

3.2 Modelo Econométrico para mensurar os impactos das condições de 

transportes de cargas rodoviárias sobre o PIB 

 

Para alcançar um dos objetivos específicos do trabalho, o de mensurar os impactos 

das condições de transportes rodoviários de cargas sobre o PIB de alguns estados 

brasileiros, utilizou-se dados de séries de tempo para o período de 2012 a 2018; logo, a 

dimensão tempo do painel foi de sete anos (t=7). Quanto às unidades (i), o painel foi 

composto de informações de oito (i=8) estados brasileiros, que são: Bahia, Pernambuco, 

Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo,Paraná e Santa Catarina. 

Portanto, tem-se um painel balanceado formado por 56 observações, dado que existe o 

mesmo número de observações para cada dado de corte transversal, ou seja, para cada 

estado. Isto posto, o modelo que foi estimado neste trabalho está apresentado na Equação 

(2).  

 

𝐿𝑂𝐺𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝐿𝑂𝐺𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑂𝐺𝑃𝑂𝐷𝑖𝑡 + 𝛽3𝐾𝑀𝐸𝑆𝑇𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝑂𝐺𝐴𝑉𝐺𝑖𝑡 + 𝜂𝑖𝑡          (2) 

 

em que, a variável dependente do modelo é o LOGPIB que se refere ao logaritmo do PIB 

do estado i no período t; LOGI refere-se ao logaritmo do valor investido na rodovia do 

estado i no período t; LOGPOD trata-se do preço médio do óleo diesel por estado i no 

período t; LOGAVG refere-se à média da avaliação geral das rodovias do estado i no 

período t; LOGKMEST trata-se da extensão em quilômetros das rodovias estaduais para 

cada estado i no período t; e, por fim, 𝜂𝑖𝑡 é o termo de erro do modelo. Dado que as 

variáveis utilizadas na análise englobam valores discrepantes (desde milhões referentes 

ao PIB, a valores bem menos expressivos, como o preço do óleo diesel), optou-se por 

utilizar um modelo Log-Log, pois este, além de permitir suavizar os efeitos de tal 
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discrepância de valores, facilita a interpretação dos dados, visto que para a maior parte 

deles (para as variáveis que estão em logaritmo) a análise pode ser feita em termos 

percentuais ou elasticidades. Ademais, para estimação das equações e obtenção dos 

resultados econométricos, utilizou-se o Software Estatístico Stata 12. 

 

3. Descrição das Variáveis e fonte de dados 

  

Nesta subseção, descrevem-se as variáveis que compuseram o modelo 

econométrico aplicado para mensurar os impactos das condições de transportes 

rodoviários de cargas sobre o PIB, no período de 2012 a 2018. Para tanto,os dados 

utilizados foram:  PIB, investimento, custo do óleo diesel, extensão em quilômetros das 

rodovias dos estados analisados e avaliação geral das rodovias. Destaca-se que todas as 

séries são anuais e compreendem o período de 2012 a 2018. Dessa forma, tem-se: 

a) Produto Interno Bruto (PIB): é a variável dependente do modelo econométrico 

utilizado e consiste na soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um 

país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Os dados foram obtidos na 

Pesquisa CNT de Rodovias. 

b) Investimento (I): denota o valor dos investimentos realizados nas rodovias pelas 

concessionárias, no período de 2012 a 2018. Estes dados foram obtidos por meio 

dos relatórios anuais e demonstrações financeiras das empresas que operam nas 

rodovias federais concedidas. 

c) Preço do Óleo Diesel (POD): refere-se ao preço médio doóleo diesel em reais. 

Os dados foram obtidos no site da Agência de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP). 

d) Extensão em quilômetros de Rodovias Estaduais (KMEST): refere-se 

aextensão em quilômetros de rodovias estaduais. Estes dados foram obtidos nas 

Pesquisas CNT de Rodovias. 

e) Avaliação Geral das rodovias (AVG): consiste em um panorama geral da malha 

rodoviária em nível estadual, sendo que os aspectos avaliados foram o pavimento, 

a sinalização e a geometria da via. Os dados foram obtidos nas Pesquisas CNT de 

Rodovias.Para criar a AVG, que é uma proxy para medir a qualidade da via, leva-

se em consideração a porcentagem por classificação do Estado Geral das rodovias 
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por estado brasileiro. Foi necessário atribuir valores (pesos) para as classificações, 

para ser possível o cálculo da média ponderada, assim: no caso 1 (um) para 

péssimo estado, 2 (dois) para ruim, 3 (três) para regular, 4 (quatro) para bom e 5 

(cinco) para ótimo, com isso calculou-se a média ponderada por classificação. 

Sendo assim, a porcentagem, em números decimais, de cada classificação foi 

multiplicada pelos pesos dessa classificação (no caso 5,4,3,2 e 1). Exemplo da 

Avaliação Geral das rodovias do Rio no ano 2018: 30,1% das rodovias 

apresentavama classificação ótima; 30,7% bom; 18,6% regular; 14,1% ruim e 

6,5% péssimo. Multiplicando pelos pesos tem-se que 

0,301*5+0,307*4+0,186*3+0,141*2+0,065*1=3,64.  Ou seja, as rodovias do Rio 

de Janeiro apresentam, em média, condições regulares. 

Por fim, salienta-se que os dados monetários foram devidamente deflacionados 

com base no IPCA 2018.12.  
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5.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção, expõe-se e discute-se os resultados econométricos a fim de mensurar 

o impacto das condições dos transportes rodoviários de cargas sobre o PIB de alguns 

estados brasileiros, considerando o período de 2012 a 2018. Para isso, apresentam-se na 

Tabela 1 estatísticas descritivas das séries que foram utilizadas para obter as estimativas. 

Tabela 1 - Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas para estimar o impacto das 

condições dos transportes rodoviários de cargas sobre o PIB, período 2012 a 

2018. 

Variável Observações Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

PIB 56 473.686,00 501.190,00 98.969,00 1971.166,00 

I 56 733.343,00 973.734,00 650 4.684.488,00 

POD 56 2,73 0,45 2,00 3,57 

KMEST 56 8269,00 5642,38 2399,00 23859,00 

AVG 56 3,35 0,4221 2,77 4,34 
Fonte:Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota: em que PIB refere-se ao Produto Interno Bruto do estado, em bilhõesde reais; I denota o montante 

investido nas rodovias concedidas dos estados analisados, em milhares de reais; POD refere-se ao 

preço médio do óleo diesel por estado, em reais; KMEST denota a extensão em quilômetros de 

rodovias estaduais dos estados analisados; e AVG trata-se da média da Avaliação Geral das rodovias 

dos estados analisados, sendo uma proxy criada para medir a qualidade da via 

 

Conforme a Tabela 1, verifica-se que o PIB para o período analisado foi de 

aproximadamente R$ 473.686.000.000,00, em média. Já o montante de investimento 

realizado pelas concessionárias nas rodovias corresponde, em termos médios, a 

R$733.343.000,00. Quanto ao preço do óleo diesel, observa-se que corresponde a R$ 

2,73, em termos médios. 

Ainda em relação à Tabela 1, verifica-se também que a extensão das rodovias 

estaduais, em média, corresponde a 8.269 km. E a avaliação geral das rodovias 

corresponde a 3,35, em termos médios. Desse modo, as rodovias dos estados analisados, 

em média, são classificadas como regulares (3,35). 

Além das estatísticas descritivas, tendo em vista que a análise empírica também 

incluía dimensão temporal para as variáveis, torna-se necessário analisar o 

comportamento das mesmas por meio dos testes formais de raiz unitária. Desse modo, na 

Tabela 1A, encontram-se os resultados dos testes de raiz unitária e estes apontaram que 

todos os paineis estudados apresentaram-se estacionários em nível, o que é tido como 

imprescindível para a estimação econométrica do modelo apresentado na Equação (2).  



32 

 

 

 

Tendoos resultados dos testes de raiz unitária, em seguida deve-se escolher o 

melhor modelo para estimação da Equação (2); entre os modelos de Efeitos Fixos (EF), 

pooled (MQO) ou Efeitos Aleatórios (EA). Dessa forma, para comparar as estimativas de 

cada um desses metodos citados, na Tabela 2 encontram-se os resumos desses resultados.  

 

Tabela 2 - Resumo das estimativas de Efeitos Fixos (EF), pooled (MQO) e Efeitos 

Aleatórios (EA) para a relação entre o PIB dos estados do Brasil e as condições 

do transporte rodoviário de carga, para o período de 2012 a 2018. 

Variável Efeitos fixos MQO Efeitos Aleatórios 

CONSTANTE 2,44*** -1,58*** 0,75* 

LOGI -0,02 0,09** 0,06* 

LOGPOD 0,57*** 0,32 0,48** 

LOGKMEST 0,05 0,35*** 0,20* 

LOGAVG -0,48* 4,11*** 0,89* 

R2 0,78 (Within) 0,86   

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 
Nota 1: em que LOGPIB refere-se ao ao logarítimo do PIB dos Estados, LOGI denota o logaritmo do 

montante investido nas rodovias concedidas dos estados analisados, LOGPOD diz respeito ao 

logaritmo do preço do óleo diesel nos estados estudados, LOGKMEST refere-se ao logaritmo da 

extensão das rodovias estaduais nos estados analisados, e, LOGAVG trata-se do logaritmo da 

avaliação geral das rodovias dos estados estudados. 

Nota 2: (***) refere-se a significativo a 1% de significância estatística; (**) refere-se a significativo a 5% 

de significância estatística; (*) refere-se a significativo a 10% de significância estatística; e, (NS) 

refere-se a não significativo do ponto de vista estatístico. Within mostra como o modelo se ajusta 

(considerando o R2) entre as unidades. 

 

Conforme os resultados da Tabela 2, observa-se que os três modelos apresentaram 

ajustamento satisfatório, levando em consideração a significância estatística de grande 

parte dos coeficientes estimados, sinais e também os valores obtidos para os coeficientes 

de ajustamento dos modelos (R2). Desse modo, faz-se ainda mais necessário utilizar os 

testes formais para decidir qual o modelo mais adequado para estimar o impacto das 

condições dos transportes rodoviários de cargas sobre o PIB. 

Para isso, aplicou-se o teste de Chow, que mostrou que o melhor modelo era o de 

EF em relação às estimativas do modelo pooled. Já o teste de Breusch-Paganapontou para 

a rejeição da hipótese nula; portanto, o modelo pooled foi descartado em detrimento ao 

de modelo de EA. E, o teste de Hausman não pôde ser realizado devido ao tamanho da 

amostra, impedindo assim que o mesmo indicasse qual o melhor modelo: o de Efeitos 

Aleatórios ou o de Efeito Fixo. Neste caso, utilizou-se outro teste que possui as mesmas 

hipóteses que oteste de Hausman. Trata-se do teste de Sargan-Hansen, cuja a estatística 

estimada foi de 32,062 (altamente significativo), então, rejeita-se a hipótese nula, logo, o 

melhor modelo é o de Efeitos Fixos. Portanto, para a estimação dos parâmetros do modelo 
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proposto na Equação (2), optou-se pelas estimativas de EF, que estão apresentadas na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3- Resultados dos coeficientes estimados por Efeitos Fixos do impacto das 

condições dos transportes rodoviário de cargas sobre o PIB do Brasil, 

considerando o período de 2012 a 2018. 

  Coeficiente Erro- padrão robustos P>|z| 

CONSTANTE 2,439 0,290 0,000 

LOGI -0,020 0,015 0,217 

LOGPOD 0,567 0,039 0,000 

LOGKMEST 0,049 0,045 0,324 

LOGAVG -0,483 0,250 0,094 

Teste F (teste de significância conjunta dos regressores) =  210,66*** 

  Teste de Chow (teste F)= 87,21*** 

Teste de autocorrelação de Woldridge (F)= 12,12** 

Teste de heterocedasticidade (𝜒2)=4,94 NS   

Teste de normalidade (Shapiro-Wilk)=-0,05NS   

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 
Nota:(***) refere-se a significativo a 1% de significância estatística; (**) refere-se a significativo a 5% de 

significância estatística; (*) refere-se a significativo a 10% de significância estatística; e, (NS) 

refere-se a não significativo do ponto de vista estatístico. 

 

 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 3, tem-se que, em conjunto, os 

coeficientes estimados explicam o impacto das condições dos transportes rodoviários de 

carga sobre o PIB no Brasil, considerando o período de 2012 a 2018, visto que o valor do 

teste F de 210,66 que foi altamente signficativo do ponto de vista estatístico. Além disso, 

por meio da análise das correlações entre os repressores (Tabela 2A) e do Fator de 

Inflação da Variância, o FIV, (Tabela 3A), verificou-se que o modelo não apresenta 

problemas de colinearidade, pois a média do FIV foi de 1,64. E para nenhuma das 

variáveis o FIV foi maior que 10, sendo assim, não há suspeitas de existência de 

problemas de multicolinearidade entre os repressores do modelo. Quanto à questão da 

normalidade do termo de erro, o teste de Shapiro-Wilk, cujo valor foi de -0,05, não 

significativo, leva ànão rejeição da hipótese nula, e, com isso, pode-se afirmar que os 

resíduos se distribuem de forma normal. No que diz respeito à autocorrelação, observou-

se que o teste F foi de 12,12 e significativo do ponto de vista estatístico; logo, verificou-

se presença de autocorrelação no modelo e, portanto, necessidade de ser corrigida, que 

foi realizada por meio do procedimento de erros-padrão robustos. Quanto aos problemas 

relacionados à heterocedasticidade, o teste de 𝜒2cuja estatística foi de 4,94não 
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significativa, levou a não rejeição da hipótese nula de que os resíduos apresentam 

variância homocedástica.  

Em relação às estimativas obtidas para os parâmetros da regressão, apontadas na 

Tabela 3, observa-se que, em média, o PIB foi de aproximadamente R$ 

274.789.415.000,00 (antilog 2,439), tudo o mais mantido constante. No que concerne ao 

coeficiente estimado para investimentos nas rodovias, verifica-se que o mesmo não foi 

significativo.Isso pode ter ocorrido porque a necessidade era muito maior do que o 

montante investido, considerando o período de 2012 a 2018; logo, faltam investimentos 

significativos na infraestrutura de rodovias, essencial ao transporte de cargas. Tudo isso 

leva a perdas econômicas e com isso, prejudica-se o crescimento econômico medido em 

termos do PIB. 

Em tempo, mesmo que na revisão de literatura, observou-se que variável 

investimento foi apontada em quase todos os estudos examinados como sendo necessário 

para garantir a melhora da malha rodoviária brasileira (por meio da recuperação e 

ampliação das rodovias, inclusive, pelas parcerias públicos-privadas, dado a escassez de 

recursos públicos), os investimentos realizados no período analisado mostraram-se 

inferiores ao necessário para contribuir com o crescimento do PIB. Ademais, os autores 

revisados mostram haver uma relação no mesmo sentido entre investimento em melhorias 

na infraestrutura e ganhos de competitividade e redução de custos condições essenciais 

para que país possa almejar melhor posição frente ao mercado externo e, com isso, gerar 

crescimento econômico. Além disso, como aponta a Pesquisa CNT de Rodovias, os 

principais problemas das rodovias, apontadas pelos usuários, estão nas características 

quanto à sinalização e pavimento, e que poderiam ser solucionados por meio da 

manutenção das rodovias, o que poderia evitar a evolução para problemas mais graves. 

Esses problemas elevam custos para o setor de transportes e, consequentemente, para o 

Brasil.  

Destaca-se, porém,que o investimento por si só não é capaz de gerar crescimento, 

ele precisa ser produtivo. E que é necessário analisar também a qualidade desse 

investimento. Ademais, de acordo com a teoria do Big Pushde Rosenstein-Rodan o 

investimento em larga escala, sobretudo em infraestrutura, possui a capacidade de ampliar 

o mercado interno, ao proporcionar a expansão em diversos setores da economia. Pois 

uma indústria geraria a demanda da outra. E o setor de construção civil e obras de 

infraestrutura demandam mão-de-obra em larga escala, o que gera um aumento de renda, 

devido a criação de novos postos de trabalho. 
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Com relação ao preço do óleo diesel, verifica-se que um aumento de 1% no 

mesmo implica em aumentar em 0,57% o PIB dos estados analisados, em termos médios 

e, tudo o mais mantido constante. Esse aumento pode ser resultado de uma demanda 

passada; ou seja, um aumento no consumo passado, pode gerar aumento da demanda por 

transporte de cargas e elevar também a procura por combustível. A maior parte das cargas 

no Brasilsão transportadas em rodovias, por meio dos caminhões, sendo o óleo diesel o 

combustível usado, que como visto na revisão de literatura é uma das principais variáveis 

que determinam o preço do frete, logo, sem a existência de um substituto, mesmo em 

momentos de altas de preços do óleo diesel, acredita-se que a demanda será pouco 

afetada.  

Ademais, segundo a Pesquisa CNT de Rodovias, somente levando em 

consideração os problemas relacionados ao pavimento tem-se o aumento do custo do 

Transporte Rodoviário de Cargas em 27%. Isso ocorre em razão do aumento do consumo 

de combustíveis, pneus e lubrificantes, além da necessidade de manutenções mais 

frequentes e mais caras. Portanto, condições adequadas das rodovias levariam à redução 

do custo de transporte da produção nacional, tendo, dessa forma, a competitividade 

aumentada. 

No que tange à relação entre a extensão da rodovia estadual, medida em 

quilômetros, verifica-se que um aumento de 1% na extensão das rodovias, implica em 

aumento de 0,049% o PIB dos estados analisados, em termos médios e, tudo o mais 

mantido constante. Vale lembrar que, em 2012, iniciou o Programa de Investimento em 

Logística (PIL), projeto do governo Federal que tem como objetivo ampliar as malhas 

rodoviária e ferroviária brasileiras.Dado que as novas concessões de rodovias que 

ocorreram entre 2012 e 2018, demandaram muitas obras públicas que foram realizadas 

no período e com isso o setor de construção civil, que possui grande efeito multiplicador 

na economia, por gerar empregos e aumentar a renda também foi beneficiado.  

Ademais, no que diz respeito à Avaliação Geral das Rodovias (AVG), dado um 

aumento de 1% na mesma, implica em reduzir em -0,483% o PIB dos estados analisados, 

em termos médios e, tudo o mais mantido constante.Embora não tenha sido o resultado 

esperado, isso pode ter ocorrido devido ao fato da amostra ter, em sua maior parte, 

rodovias federais que passam pelos principais estados em termos de PIB e dinâmica 

econômica. Com isso, a avaliação geral das rodovias pode não ter trazido um efeito 

significativo sobre o PIB, pois pode ter havido poucas variações nas condições destas 

vias, um vez que segundo as Pesquisas CNT de Rodovias, nesses estados analisados, 
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ascondições da malha rodoviária são as que estão em melhores estados (melhor avaliação 

média dos usuários).  
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6. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo mensurar e analisar os impactos das 

condições do transporte rodoviário de cargas no PIB de oito estados brasileiros, considerando 

o período de 2012 a 2018. Para alcançar o objetivo realizou-se uma revisão bibliográfica a 

respeito do tema, buscando encontrar na literatura, possíveis variáveis a serem usadas para 

compor o modelo a ser estimado via modelos de dados em painel. 

Com relação aos resultados obtidos, a variável preço do óleo diesel mostrou-se 

significativa e apresentou relação positiva com o PIB; no entanto, o investimento, a extensão 

das rodovias estaduais e a avaliação geral das rodovias não apresentaram relação com o PIB 

conforme o esperado. Isso pode ter ocorrido devido ao tamanho da amostra, ou pela amostra ter 

abarcado os principais estados em termos de PIB, visto que apenas para esses é que foi possível 

construir uma base de dados com todas as informações necessárias para atingir o objetivo 

principal deste trabalho. Portanto, diante dos resultados obtidos, pode-se afirmar que a hipótese 

dessa pesquisa foi refutada. 

Sabendo que o sistema de transporte é fundamental para a economia de um país, por se 

tratar de um setor horizontalizado que viabiliza os demais setores da economia, possibilitando 

o escoamento da produção e, portanto, sendo fundamental para o desenvolvimento e a expansão 

da capacidade produtiva, pois quanto maior a produção de um país maior a necessidade de 

transporte, visto que pessoas precisam se locomover e produtos precisam ser entregues dentro 

e fora do território nacional. Reforça-se a necessidade de realizar investimentos na melhoria 

das rodovias, como verificou-se na teoria do Big Push do Rosenstein-Rodan, bem como na 

intermodalidade, para que, dessa forma, diminua a dependência de um único modal de 

transporte.Assim, é preciso que haja uma visão mais abrangente da logística do Brasil, 

principalmente por se tratar de um país de dimensão continental. 

Destaca-se também que uma das principais dificuldades encontradas para a realização 

do presente trabalho foi a coleta de variáveis que poderiam compor as condições dos transportes 

rodoviários que causam impactos sobre o PIB. O que fez com que a análise se restringisse a 

apenas oito estados do Brasil. Portanto, para futuras pesquisas, sugere-se que se estenda o 

período analisado e aumente o número de estados, principalmente de modo a contemplar a 

região centro-oeste, grande produtora de commodities agropecuárias do país, à medida que as 

concessionárias e os órgãos setoriais disponibilizarem as informações necessárias. 
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Vale ressaltar, por fim, que o estudo das condições do transporte rodoviário de cargas é 

de suma importância para o Brasil, por se tratar de um país tão dependente desse modal, e para 

que, desse modo, seja possível identificar os gargalos existentes e solucioná-los.  
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APÊNDICE 

 

Tabela 1A- Resultado dos testes de Raiz Unitária para as variáveis utilizadas para determinar 

os impactos das condições de transporte de cargas rodoviário sobre o PIB dos 

estados, no período de 2012 a 2018. 

TESTE/SÉRIE  LOGPIB LOGI LOGPOD LOGKMEST LOGAVG 

LLCnct  3,342NS 0,207NS 5,698NS 4,351NS -1,703** 

LLCd  -5,597*** -15,47*** -2,922*** -4,734*** -10,404*** 

DECISÃO  I(0) I(0) I(0) I(0) I(0) 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota 1: em que LOGPIB refere-se ao logaritmo do Produto Interno Bruto do estado analisado, LOGI diz respeito 

ao logaritmo do montante investido nas rodovia concedidas dos estados estudados, LOGPOD denota o 

logaritmo do preço médio do óleo diesel, LOGKMEST refere-se ao logaritmo da extensão em quilômetros 

de rodovias estaduais, e, LOGAVG trata-se do logaritmo da média da Avaliação Geral das Rodovias. 

Nota 2: (***) refere-se a significativo a 1% de significância estatística; (**) refere-se a significativo a 5% de 

significância estatística; (*) refere-se a significativo a 10% de significância estatística; e, (NS) refere-se a 

não significativo do ponto de vista estatístico. Ademais, o subscrito t refere-se ao modelo com tendência; 

nct refere-se ao modelo sem constante; e, d refere-se ao modelo subtraindo as médias nas cross-sections. 

 

 

Tabela 2A- Coeficientes de Correlação das variáveis utilizadas para o período de 2012 a 2018. 

  PIB I POD KMEST AVG 

PIB 1     
I 0,8353 1    

POD 0,0716 -0,1129 1   
KMEST 0,6757 0,6291 0,2097 1  

AVG 0,8775 0,7851 0,0319 0,4303 1 
Fonte:Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota: em que PIB refere-se ao Produto Interno Bruto do estado, I denota o montante investido nas rodovia 

concedidas dos estados estudados, POD refere-se ao preço médio do óleo diesel por estado, KMEST denota 

a extensão em quilômetros de rodovias estaduais do estado analisado, e, AVG trata-se da média da 

Avaliação Geral das rodovias dos estados analisados. 

 

Tabela 3A – Fator de Inflação da Variância (FIV) para os impactos das condições de transporte 

de cargas rodoviário sobre o PIB dos estados, para o período de 2012 a 2018.  

Variável FIV 

LOGI 2,19 

LOGKMEST 1,82 

LOGAVG 1,38 

LOGPOD 1,19 

Média do FIV 1,64 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 
Nota 1: em que LOGPIB refere-se ao logaritmo do Produto Interno Bruto do estado analisado, LOGI diz respeito 

ao logaritmo do montante investido nas rodovia concedidas dos estados estudados, LOGPOD denota o 

logaritmo do preço médio do óleo diesel, LOGKMEST refere-se ao logaritmo da extensão em quilômetros 

de rodovias estaduais, e, LOGAVG trata-se do logaritmo da média da Avaliação Geral das Rodovias. 

Nota 2: De acordo com Gujarati (2011), quando FIV>10, suspeita-se da existência de problemas de 

colinearidade entre os regressores do modelo. 
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Do file - DADOS EM PAINEL 

 

** Declarando dados como painel  

xtset id t 

 

**estatisticas descritivas 

 

sum pib i pod kmest avg  

corr pib i pod kmest avg 

 

 

****Teste de raiz unitária para dados em painel 

 

xtunitroot llc logpib, t 

xtunitroot llc logpib, noconst 

xtunitroot llc logpib,demean 

 

xtunitroot llc logi, t 

xtunitroot llc logi, noconst 

xtunitroot llc logi,demean 

 

xtunitroot llc logpod, t 

xtunitroot llc logpod, noconst 

xtunitroot llc logpod,demean 

 

xtunitroot llc logkmest, t 

xtunitroot llc logkmest, noconst 

xtunitroot llc logkmest,demean 

 

xtunitroot llc logavg, t 

xtunitroot llc logavg, noconst 

xtunitroot llc logavg,demean 

 

 

******Regressão em Painel com Efeitos Fixos 

 

xtreg logpib logi logpod logkmest logavg, fe 

 

*****Regressão em Painel com Efeitos Aleatórios 

xtreg logpib logi logpod logkmest logavg, re 

 

 

*** tabela com os coeficieentes de MQO, EF EA e as significâncias dos coeficientes encontrados 

para demanda 

 

xtreg logpib logi logpod logkmest logavg, fe 

estimates store fixed 

regress logpib logi logpod logkmest logavg 

estimates store ols 

xtreg logpib logi logpod logkmest logavg, re 

estimates store randon 

estimates table fixed ols randon, star stats(N r2 r2_a) 

 

 

*****Teste LM Breusch-Pagan 

xtreg logpib logi logpod logkmest logavg, re 

xttest0 

 

**H0= modelo pOll 

**Ha=modelo EA 
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**alternativa ao teste de Hausman quando se trata de amostra finita 

 

xtreg logpib logi logkmest logavg, re 

xtoverid 

 

*H0: Efeitos Aleatórios é o melhor modelo 

**Ha: modelos de EF é o melhor modelo 

 

*Testes de heterocedasticidade 

 

xtreg logpib logi logkmest logavg, fe 

xttest3 

 

**H0: resíduos homocedástico 

**Ha: resíduos heterocedastico 

 

****Teste de autocorrelaçao 

 

xtserial logpib logi logpod logkmest logavg 

 

**H0: ausência de autocorrelação 

**Ha: presença de autocorrelação 

 

** Como observou-se problema de autocorrelação, então corrigiu-se o erro padrão pelo comando 

robust 

 

xtreg logpib logi logpod logkmest logavg, fe robust  

 

***teste de normalidade dos resíduos 

 

swilk resid 

 

**H0: resíduos se distribuem de forma normal  

**Ha: resíduos não se distribuem de forma normal 

 


