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Uma série de estudos pioneira no Brasil, produzida no Pro-

grama de Pós-graduação em Economia da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), analisa o quanto 32 se-

tores produtivos requerem do transporte rodoviário, ferroviário, 

fluvial, aéreo e marítimo quando destinam seus produtos para 

exportação. Entre as pesquisas produzidas está a dissertação 

de Admir Antonio Betarelli Júnior, vencedora do 32º prêmio de 

Economia do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), em 2011, na categoria mestrado. 

A escolha por investigar a exportação tem razões claras para Be-

tarelli, que, atualmente, cursa parte do doutorado pela Universi-

dade Federal de Minas Gerais (UFMG) nos Estados Unidos. O vo-

lume brasileiro de vendas para o exterior vem crescendo. Houve 

recorde, em 2011, quando foram alcançados US$ 256,04 bilhões, 

quase cinco vezes mais do que os US$ 60 bilhões de 2002. Esse 

avanço pode acarretar ainda mais depreciação física da estrutura 

de movimentação de carga, estrangulamento em determinados 

pontos do sistema de transporte, ampliação do tempo de estoca-

gem de produtos e elevação do custo da mercadoria. Situações 

assim se repetem todo ano. Em fevereiro de 2012, empresários e 

motoristas interditaram a BR-364, em Rondônia, para exigirem 

reparo na estrada para escoar a produção de grãos. Em maio de 

2011, caminhões fizeram fila com mais de 30 quilômetros de ex-

tensão para embarcar material no porto de Paranaguá, no Paraná. 

E, em 2006, aeroportos sofreram apagão.

RAUL MOURÃO | repórter

Estudos pioneiros radiografam 
sistemas de transportes utilizados 
para exportar produtos

ENTRE AS PESQUISAS REALIZADAS ESTÁ A DISSERTAÇÃO VENCEDORA DO 32º PRÊMIO DE ECONOMIA DO BNDES, 

EM 2011, PRODUZIDA NO MESTRADO DA ÁREA NA UFJF

Conforme a orientadora da dissertação, professora Suzana Qui-

net, “o trabalho fornece informações de demanda que subsidiam 

as decisões dos planejadores públicos na elaboração de políticas 

setoriais de exportação, direcionadas para não comprometer a 

atual oferta de transporte no Brasil, e para a realização de novos 

investimentos em infraestrutura que suporte uma participação 

contínua ou expansiva do país no mercado internacional”. A ne-

cessidade de pesquisa é ainda mais importante, pois a aplicação 

de recursos na área é uma das mais altas e arriscadas, porque exi-

ge capital inicial volumoso e possui estimativa de uso complicada. 

O Rodoanel Mário Covas, que circunda a Região Metropolitana de 

São Paulo, é um exemplo. Somente para a construção do trecho 

Norte, de 44 quilômetros, serão gastos R$ 6 bilhões.

Na dissertação “Análise dos modais de transporte pela ótica dos 

blocos comerciais: uma abordagem intersetorial de insumo-pro-

duto”, Betarelli analisou as exportações do Brasil destinadas ao 

Mercosul (para Argentina, Paraguai e Uruguai), União Europeia, 

Nafta (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, composto 

por Estados Unidos, México, Canadá e Porto Rico) e restante do 

mundo. Os dados da dissertação, defendida em 2007, são de 

2003, mas ainda se mantêm atuais. “Isso porque a distribuição 

de carga, por modal, para as exportações brasileiras, feita pelo 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), ainda se mostra concentrada nos principais portos e vias 

de transporte, tendo, portanto, certa rigidez.” Ainda de acordo 

com o economista, quando a grande parte dos investimentos do 
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Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 1 e 2) estiver em 

operação, será possível observar mudanças no fluxo de carga 

visando ao exterior. “Contudo, tenho dúvidas se tais mudanças 

serão significativas, pois existem corredores de transporte con-

solidados no Brasil.”

TONELADAS DE DADOS
Para chegar ao resultado, o economista recorreu a diversos ban-

cos de dados. O objetivo era reunir informações sobre a quanti-

dade de toneladas transportadas das 32 atividades econômicas, 

como agropecuária e siderurgia, por meio dos cinco modais de 

transporte - aéreo, ferroviário, fluvial, marítimo e rodoviário - para 

cada bloco comercial. “Uma das principais contribuições desse 

trabalho consistiu na preparação dos dados.” 

O levantamento incluiu o quanto saiu de cada local de embarque 

e foi enviado aos países compradores, cujo total é mais fácil de 

ser encontrado. E também a quantidade e a forma com que essas 

mercadorias chegaram até os portos, aeroportos e outros pon-

tos de envio - a parte mais trabalhosa da pesquisa. Foi preciso 

destrinchar relatórios, entrar em contato com administradoras 

de ferrovias e com pesquisadores da área e, quando necessário, 

também verificar como era o acesso logístico aos portos e aero-

portos para deduzir o modelo de transporte usado. O que chegou 

ao porto de Salvador (BA), por exemplo, foi todo creditado às 

rodovias, que eram sua única forma de ingresso. Apenas o último 

tipo de transporte usado, antes de a mercadoria sair do país, foi 

considerado no estudo, devido à falta de informações sobre toda 

a cadeia.
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Com isso, Betarelli soube quantas toneladas circularam pelo país e 

por qual via e quantas foram distribuídas para o Mercosul, a União 

Europeia, o Nafta e o restante do mundo e, também, como foram 

levadas, se pelo mar, pela terra ou pelos rios. A partir daí, o autor 

classificou os produtos exportados em uma das 32 atividades 

econômicas, com base em um estudo de seu então co-orientador, 

e atual pró-reitor de Pós-graduação da UFJF, Fernando Perobelli. 

Com os dados em mãos, o ex-aluno da UFJF calculou tudo em uma 

“matriz híbrida intersetorial de insumo-produto”, que permite um 

panorama sobre a intensidade de uso, efeitos multiplicadores e 

outros aspectos sobre o transporte e a exportação. Nesse tipo de 

arranjo matemático, os números são organizados em linhas - em 

que são listados os materiais exportados, considerados insumos 

-, e em colunas - em que aparecem os modais de transporte, in-

corporados como setores. Cada um dos quatro blocos comerciais 

ganhou uma matriz. A partir dos cálculos nos arranjos, é possível 

obter uma gama de resultados e análises.

DO BRASIL PARA O MUNDO
Além de outras formas de apresentação da coleta, Betarelli pre-

parou uma escala com o efeito multiplicador de uma atividade, 

representando o quanto ela requer direta e indiretamente do sis-

tema de transporte. O grau vai de ínfimo (20% de efeito), baixo 

(20% a 40%), moderado (40% a 60%), alto (60% a 80%) e muito 

alto (acima de 80%). “Se um setor tem um grande número de 

fornecedores, quando suas exportações aumentam, ele também 

demandará insumos dos demais setores e assim do transporte, 

portanto, terá efeito alto ou muito alto.” Caso haja mais venda 

de itens de agropecuária para a China, haverá a possibilidade de 

atingir outros grupos. Ou se uma empresa ou governo desejar 

intensificar a relação com a União Europeia, será preciso saber 

se o país possuirá infraestrutura para isso, pois uma determinada 

atividade pode ter efeito multiplicador alto e, conforme o caso, 

já estar exigindo demais de rodovias ou ferrovias. É um tipo de 

reação em cadeia.

“Quando o Brasil exporta para o Mercosul, verifica-se que meta-

lurgia de não-ferrosos (como zinco, alumínio e cobre) é o setor 

que exerce significativo peso sobre a maioria da demanda dos 

modais. Dentre as toneladas de itens exportados, 54,7% são re-

lacionados ao chumbo, seguido de cobre e estanho (ambos com 

21%). A atividade ainda tem poder muito alto de multiplicação 

sobre o uso fluvial, marítimo, ferroviário e rodoviário. Siderurgia 

e agropecuária são outros dois conjuntos expressivos quando o 

país visa ao Cone Sul. O investimento nessas áreas pode surtir 

efeitos em cadeia mais intensos do que em outras. Para a região, 

as rodovias são utilizadas para exportar mais de 70% da pro-

dução da indústria têxtil, de artigos plásticos, celulose, papel e 

gráfica. Embora o modal rodoviário seja fortemente empregado 

nas vendas para a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, os efeitos 

propagadores são baixos ou ínfimos, ou seja, o aumento no uso 

das rodovias não influenciaria intensamente outros setores ou 

nem causaria transtornos consideráveis para a infraestrutura de 

transporte.

A fim de atender a União Europeia, a extração mineral - de es-

córias, cinzas, minérios e outros - é a atividade que exerce mais 

demanda sobre a via marítima, o modal mais empregado na re-

lação comercial com o Velho Continente. Se houver o acréscimo 

de R$ 1 milhão no volume de exportação desses minerais para 

os países do bloco europeu, a tendência é que haja o acréscimo 

de 6.510 toneladas pela via marítima. “Aliás, dentre os modais, o 

marítimo é o único capaz de transportar mercadorias, em larga 

escala, em longo curso e a um custo menor, para continentes que 

não fazem fronteira com a América do Sul”, explica Betarelli. Em 

contraposição, o uso de aeronaves é o menos empregado, por ser 

mais caro e limitar grandes volumes.

Para os países do Nafta, os que produzem mais forte pressão são 

metalurgia dos não-ferrosos (zinco, cobre, estanho e outros) e 

material elétrico. E o principal caminho também é o mar. Para 

chegar até os portos, a produção escoa, principalmente, pelas 

rodovias e ferrovias. “Esse fato se deve à maior participação na 

pauta exportadora de setores econômicos intensivos no uso do 

modal rodoviário: fabricação de açúcar, madeira e mobiliário, ele-

mentos químicos e indústria do café.”

Quando o foco são os países que não se enquadram em nenhum 

dos blocos comerciais analisados (restante do mundo), o trans-

porte ferroviário é o modal central para o escoamento de mer-

cadorias até o ponto de embarque, principalmente, na área de 

extração mineral, siderurgia e metalurgia. “As exportações para o 

restante do mundo, além do alto peso, exercem, potencialmente, 

pressões mais significativas sobre os modais de transporte, ge-
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MAIS

rando grande número de setores com alto ou muito alto poder de 

multiplicação.” A União Europeia aparece em segundo com esse 

potencial.

“Caso fosse feita uma análise de demanda apenas com os dados 

do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
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os efeitos indiretos estariam ocultos por não considerar toda 

a relação de compra e venda do sistema produtivo. Com esse 

mapeamento, é possível discutir os efeitos do crescimento das 

exportações e suas prováveis repercussões nos principais modais 

de transporte.” 

O QUE CADA TIPO DE TRANSPORTE LEVA MAIS PARA OS QUATRO BLOCOS
Essas atividades aparecem mais vezes entre as que mais são transportadas para a maioria dos blocos
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