
CAPÍTULO 13

IMPACTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SOBRE O 
DESENVOLVIMENTO E A PRODUTIVIDADE NO BRASIL

Carlos Alvares da Silva Campos Neto*

Júnia Cristina Peres R. da Conceição**

Alfredo Eric Romminger***

1 INTRODUÇÃO

Não resta dúvida de que a oferta eficiente de serviços públicos de infraestrutura é um 
dos aspectos mais importantes das políticas de desenvolvimento econômico e social. 
A prestação eficiente de tais serviços condiciona significativamente a produtividade 
e a competitividade do sistema econômico, ao mesmo tempo em que melhora o 
bem-estar social. Portanto, uma adequada disponibilidade de infraestrutura e de 
seus serviços correlatos é condição indispensável para que o país possa desenvol-
ver vantagens competitivas, alcançando maior grau de especialização produtiva.  
Os investimentos em infraestrutura elevam a competitividade sistêmica da economia, 
melhorando as condições de transportes, de comunicação e de fornecimento de 
energia. Além disso, tais inversões promovem efeitos multiplicadores e dinamiza-
dores nos demais setores, induzindo outros investimentos.

O objeto central deste trabalho é analisar o impacto do investimento públi-
co em transportes sobre o produto interno bruto (PIB), e ele está divido em três 
seções. A primeira seção tem como objetivo apresentar alguns elementos teóricos 
e conceituais acerca do impacto de investimentos em infraestrutura econômica 
sobre o potencial de crescimento e desenvolvimento de uma nação. Não se procura 
aprofundar a discussão teórica do tema, mas, tão somente, destacar elementos 
capazes de auxiliar o leitor na sua compreensão. 
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A segunda seção faz uma revisão da literatura empírica, que buscou constatar 
o impacto dos investimentos em infraestrutura sobre o nível e a taxa de crescimento 
da produtividade e do produto. A seção mostra que os resultados variam conforme 
a fonte de dados e técnicas econométricas utilizadas, mas na grande maioria dos 
estudos as estimativas são, normalmente, significativas e de magnitudes expressivas e 
tendem a confirmar a hipótese de que infraestrutura afeta produtividade e produto.

A seção três apresenta e desenvolve o modelo econométrico empírico.  
O modelo utilizado neste estudo é o de Vetores Autoregressivos (VAR), com quatro 
variáveis: PIB, gasto público em infraestrutura de transportes, investimentos privados 
e salários. Os resultados alcançados pelo modelo estimado mostram que o impacto 
de investimentos públicos em transportes no PIB é crescente ao longo do tempo, de 
modo que ele se justifica, seja no curto ou no longo prazo. Adicionalmente foi feito 
um cálculo do coeficiente de correlação entre investimento público em transporte 
e investimento privado em transporte, mostrando uma correlação positiva muito 
forte entre as duas variáveis. Isto é, os investimentos caminham na mesma direção, 
são complementares e não substitutos. Por fim, são apresentadas as conclusões.

2 AS INTERFACES DA INFRAESTRUTURA ECONôMICA COM O  
DESENVOLVIMENTO – ASPECTOS CONCEITUAIS

Há muito se reconhece a importância de uma infraestrutura econômica adequada 
para a geração de um ambiente propício ao desenvolvimento. Diversos autores 
da atualidade têm discutido a relevância da infraestrutura na provisão de insumos 
produtivos – água, energia, transportes etc. – no crescimento econômico e na re-
dução da pobreza e da desigualdade social (ver, por exemplo, Briceño-Garmendia; 
Estache; Shafik, 2004; Fay; Morrison, 2005; Estache; Fay, 2007; Straub, 2008; 
Sánchez, 2009; Pinto Júnior, 2010; Campos Neto; Ferreira, 2010). Apesar do 
maior reconhecimento atribuído às benfeitorias provenientes de uma infraestrutura 
adequada, muitos países em desenvolvimento ainda investem pouco nessa área.

Um ponto importante a ser discutido, antes de começar a estudar os im-
pactos da infraestrutura sobre a economia, é a qualificação adequada do termo 
infraestrutura econômica, e quais os setores por ele contemplados. De acordo com 
o Banco Mundial, infraestrutura econômica abrange os principais setores que sub-
sidiam os domicílios e a produção, a saber: energia, transportes, telecomunicações, 
fornecimento de água e saneamento e, algumas vezes, os setores de habitação e 
hidrocarbonetos (Straub, 2008).

Para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
ela engloba os setores de energia elétrica, telecomunicações, saneamento e logística 
(rodovias, ferrovias e portos) (BNDES, 2010). Já para o Conselho Econômico para 
a América Latina e Caribe (Cepal), este termo é bem abrangente e inclui a pres-
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tação de serviços públicos de abastecimento de água, energia elétrica, gás natural, 
coleta de resíduos, comunicação (TICs), rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, 
drenagem e irrigação (Sánchez, 2009).

Nos estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
esse conceito foi desagregado em duas linhas de estudo: a infraestrutura social e 
urbana, cujo foco prioritário é o suporte aos cidadãos e seus domicílios, aí consti-
tuído por habitação, saneamento e transporte urbano; e a infraestrutura econômica, 
cuja função precípua é a de dar apoio às atividades do setor produtivo, apesar de 
também servir às famílias, englobando os setores de rodovias, ferrovias, portos, 
aeroportos, energia elétrica, petróleo e gás natural, biocombustíveis e telecomuni-
cações.1 Este estudo concentra seu foco na infraestrutura de transportes, a saber, 
os setores rodoviário, ferroviário, aeroportuário e portuário.

O objetivo desta seção é ressaltar a importância da infraestrutura para o 
desenvolvimento produtivo e econômico do Brasil e para o aumento da produ-
tividade; explicar como se comportam os investimentos em infraestrutura, dadas 
as características de cada setor, e discorrer sobre os papéis dos agentes público e 
privado na promoção desses investimentos. 

De maneira resumida, pode-se afirmar que as fontes de crescimento do PIB 
de uma economia são: i) o aumento do estoque de capital físico (que cresce tão 
mais rápido quanto maior for a taxa de investimento); ii) o aumento da força de 
trabalho disponível; iii) o aumento do número médio de anos de estudos dos tra-
balhadores; e iv) o aumento da produtividade. Assim, o progresso das sociedades, 
ao longo do tempo, faz-se basicamente com esforço e investimento no capital 
humano e físico e nos avanços da produtividade.

Embora a infraestrutura tenha sido conceituada por diversos estudiosos do 
tema, aquela que melhor reflete a presente abordagem é a sugerida pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), segundo o qual se pode definir in-
fraestrutura como: 

o conjunto de estruturas de engenharia e instalações – geralmente de longa vida 
útil – que constituem a base sobre a qual são prestados os serviços considerados 
necessários para o desenvolvimento produtivo, político, social e pessoal. (BID, 2000 
apud Sánchez, 2009 – tradução livre). 

Com base nessa definição é possível distinguir dois conceitos complemen-
tares: i) serviços de infraestrutura – que visam a satisfazer às necessidades de um 
indivíduo ou de uma sociedade e são considerados serviços de interesse público; e 
ii) infraestrutura – que é a base física sobre a qual se dá a prestação desses serviços.

1. Indústrias de infraestrutura têm atividades complexas e de capital intensivo. Tipicamente os ativos dessas indústrias 
são em longo prazo, que possuem custos afundados e localização específica.
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Apesar da relevância da distinção desses conceitos, ao longo deste trabalho, 
tanto a parte física quanto os serviços dela decorrentes serão tratados, em geral, 
como uma coisa única, sob o termo infraestrutura econômica. Tal agregação pode 
ser realizada sem maiores prejuízos, tendo em vista que os serviços de infraestrutura 
só podem ser executados com a existência do aparato físico, enquanto este só faz 
sentido quando para a viabilização dos serviços.

Os investimentos em infraestrutura impactam na economia por meio de 
canais diretos – como a expansão da capacidade de abastecimento ou escoamento 
da produção – e indiretos – a melhoria na produtividade total dos fatores –, pro-
piciando o desenvolvimento econômico e social da nação. A infraestrutura – quer 
promovida pelo Estado, quer pela iniciativa privada – tem o potencial de tornar 
mais rentáveis, e consequentemente mais atraentes, os investimentos produtivos, 
viabilizando maior eficiência ao sistema econômico. Para Giambiagi e Pinheiro 
(2012, p. 51) “o gasto em infraestrutura e uma boa máquina pública permitem 
as condições para que o País possa dinamizar a economia, favorecendo o investi-
mento privado”.

Pinto Jr. (2010, p. 8) afirma, oportunamente, que: 

parece bastante plausível admitir que há uma relação de complementaridade entre 
o investimento em infraestrutura e o investimento total. Dada essa relação, pode-se 
estabelecer um teto para o ritmo de crescimento em longo prazo em função da taxa 
de investimento em infraestrutura. Evidentemente, a economia pode crescer sujeita 
a outros limites, sem que o teto estabelecido pelo estoque de capital em infraestru-
tura chegue a ser efetivamente alcançado. Contudo, quanto mais baixo o nível de 
investimento nesse setor, maiores as chances de que ele se transforme na principal 
restrição ao crescimento econômico. Portanto, o primeiro papel do investimento em 
infraestrutura é o de remover eventual teto ao crescimento econômico.   

De acordo com o Straub (2008, p. 13): 

políticas que recaem sobre um tipo específico de infraestrutura podem facilitar ambos 
a transferência de bens (...) e a transmissão de ideias ou a difusão de conhecimento, 
em geral realizadas ou mediadas pela mobilização dos agentes (tradução livre). 

O conjunto da infraestrutura econômica (rodovias, ferrovias, portos, tele-
comunicações etc.) constitui mecanismo concreto de articulação das economias 
nacionais, e destas com a economia mundial, ao possibilitar a materialização dos 
fluxos de comércio.

Além disso, a provisão de um nível adequado de infraestrutura econômica 
consegue gerar elevações na produtividade total dos fatores. Por exemplo, no que 
se refere à infraestrutura de transportes, estradas bem pavimentadas reduzem os 
custos de operação e de manutenção de caminhões e elevam a durabilidade desses 
veículos, além de reduzirem o tempo de transporte de insumos e produtos e o 
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valor dos fretes. Ademais, a existência de modais alternativos para o escoamento – 
ferrovias, cabotagem etc. – pode baratear os custos logísticos da empresa e ampliar 
sua eficiência, possibilitando uma elevação na competitividade de seus produtos.

No caso brasileiro, Velloso et al. lembram que: 

com a baixa poupança doméstica e com limitação à entrada de poupança externa, não 
há poupança suficiente para financiar uma forte expansão do investimento. É nesse 
contexto que se destaca a contribuição dos investimentos em infraestrutura, pois, 
diferentemente do que ocorre em outros setores, em que o investimento limita-se 
a expandir a capacidade e a impactar a produtividade do próprio setor, os investi-
mentos em infraestrutura têm a característica de expandir a capacidade de produção 
do País e de aumentar a produtividade geral da economia. Dessa forma, a grande 
contribuição do aumento privado em infraestrutura virá pelo aumento da produtividade. 
Tendo em vista a dificuldade de aumentar a taxa de investimentos e da escolaridade 
da população no curto prazo, a principal opção para aumentar a taxa de crescimento 
do PIB já no curto prazo é o País se tornar mais produtivo. (Velloso et al. 2012, p. 
14-15, grifo dos autores).

De acordo com Straub (2008) a produtividade do trabalho também poderia 
se beneficiar da provisão de uma infraestrutura adequada. A redução do tempo 
de deslocamento do trabalhador e do estresse gerado nesse deslocamento teria a 
capacidade de melhorar a qualidade de vida do operário, ampliando seu tempo de 
lazer e compras, bem como sua disposição e laboriosidade.

Assim, a realização de investimentos dessa natureza tem o potencial de gerar 
melhorias de dimensão microeconômica por meio de impactos indiretos sobre os 
fatores capital e trabalho e sobre diversos aspectos da eficiência. Ademais, no âmbito 
das unidades produtivas, a existência de uma infraestrutura adequada permite, ao 
reduzir os custos de transação, que a empresa tome decisões mais apropriadas com 
relação à recepção e distribuição de insumos e produtos e permite uma aplicação 
mais produtiva de recursos que, em outros casos, seriam utilizados para cobrir 
necessidades imediatas de infraestrutura.

Pelo enfoque microeconômico, Pinto Jr. (2010, p. 8) afirma que: 

a infraestrutura nacional – e seus déficits – precisa ser enfocada também do ângulo 
da competitividade internacional do País. A disponibilidade e a qualidade da infra-
estrutura engendram externalidades positivas para os demais setores da economia; 
em contrapartida, a infraestrutura insuficiente e ineficiente resulta em custos mais 
elevados para a economia. Resulta, portanto, que os déficits infraestruturais no Brasil 
acarretam a redução do potencial de competitividade da economia.

Cada setor da infraestrutura econômica tem um impacto direto ou indire-
to sobre as empresas e indústrias. Esses impactos podem ampliar a capacidade 
produtiva por meio de custos, tecnologias, capacidade de distribuição etc. A 
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melhoria da infraestrutura energética, por exemplo, pode elevar a capacidade 
de produção das empresas, ampliar sua capacidade de planejamento de longo 
prazo, além de possibilitar a redução nos gastos com energia e combustíveis pela 
adoção de recursos mais eficientes ou mais baratos. Um processo que acaba por 
atrair investimentos produtivos, ampliando a formação bruta de capital fixo 
(FBCF) do país.

Em se tratando de logística e transportes, uma melhoria das condições 
das estradas e modais alternativos pode possibilitar o alcance de áreas remotas, 
o que pode gerar um aumento na oferta de mão de obra pela possibilidade 
de deslocamento populacional; pode ampliar a demanda pelos mais diversos 
produtos, graças ao aumento da capacidade de escoamento; ou simplesmente 
facilitar o escoamento da produção para os mercados interno e externo. Para 
Velloso et al. (2012, p. 15).“uma melhor infraestrutura de transportes também 
permite que a atividade econômica se localize de forma mais eficiente dentro 
do território nacional”. 

Ainda segundo Velloso et al. (2012, p. 9):

ganhos de produtividade devem ocorrer especialmente através de investimentos no setor 
de infraestrutura de transportes, seja porque é necessário aumentar a participação desse 
serviço no total do PIB, seja pelo alto poder de irradiação dos transportes para toda a 
economia, já que representam redução de custos, aproximação de mercados e criação de 
novas oportunidades de negócios em todos os setores. (grifo dos autores do livro).

De acordo com os autores, “transportes de baixa qualidade espraiam custos, 
rigidez e ineficiência por toda a economia, pois não há setor que não dependa 
do transporte de insumos e produtos”. Ressaltando que “os fluxos de comércio 
impulsionam a produtividade, e transportes ineficientes reduzem as possibilidades 
de comércio”. (Velloso et al., 2012, p. 62).

No caso das telecomunicações (TICs),2 o maior ganho gerado por uma 
infraestrutura mais sólida e interligada deriva da difusão tecnológica. Um maior 
alcance dos recursos de comunicação e propaganda pode ser usado pelas empresas 
para divulgar e mesmo comercializar produtos e serviços das mais diversas cate-
gorias e nas quantidades desejadas pelo cliente dentro e fora do país. Além disso, 
os recursos oferecidos pelas TICs auxiliam na comunicação vertical e horizontal 
das empresas e em tarefas importantes como o treinamento de pessoal, controle 
e gerenciamento de estoques, organização de cadeias logísticas, entre outros.  
No limite, as TICs permitem a revisão ou mesmo criação dos modelos de negócio 
das empresas.

2. Com a maior difusão da internet, a infraestrutura de telecomunicações deixou de ser vista apenas como aquela 
utilizada para a prestação de serviços de telefonia e passou a fazer parte de um setor maior de tecnologias de infor-
mação e comunicação (TICs).
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Se as empresas, em geral, produzem mais, o país como um todo é be-
neficiado por um ganho de produção, e a economia vê ampliar-se variáveis 
macroeconômicas tais como: nível de emprego, salários e demanda. O aumento 
da produtividade faz cair os preços dos produtos, ampliar a demanda por bens 
e serviços e, como consequência, a demanda por mão de obra. Esse processo 
iterativo leva a melhorias na competitividade dos produtos nacionais vendidos 
dentro e fora do país, e gera um efeito encadeado de crescimento produtivo 
e econômico.

Adicionalmente, Nóbrega e Pitoli (2014) lembram que, com relação ao Brasil, 
é razoável pressupor que:

dados os níveis de renda relativamente modestos em relação aos países desenvolvidos 
e às nossas dimensões continentais, os impactos dos investimentos em infraestrutura 
sobre a produtividade e o PIB no País tendem a ser maiores do que os identificados 
pela experiência internacional.

No caso do comércio internacional, uma melhor infraestrutura permite uma 
melhor gestão dos custos privados, possibilitando uma diminuição dos preços re-
lativos da produção local e ganhos de produtividade, gerando impactos positivos 
nas exportações e importações. Em tese, uma melhor infraestrutura atua sobre o 
setor exportador, reduzindo seus custos logísticos e viabilizando a prática de preços 
mais baixos. Já no caso das importações, percebe-se diminuição no preço dos bens 
importados, pressionando competitivamente os produtores nacionais. Ademais, 
a redução nos preços, resultante de melhor infraestrutura, permite a importação 
de maior volume de bens de capital, viabilizando a renovação e modernização 
tecnológica do parque industrial. 

Para Velloso et al. (2012, p. 15):

investir em infraestrutura de transportes tem um impacto significativo sobre a pro-
dutividade. Em primeiro lugar, porque aumenta o potencial de comércio externo 
de um país, tanto na via da importação quanto da exportação. Especificamente em 
relação à exportação, uma estrutura deficiente de escoamento da produção, pode 
elevar o custo e reduzir a competitividade das exportações nacionais. Há estudos 
mostrando que, para o Brasil, a deficiência de infraestrutura é muito mais prejudi-
cial ao comércio exterior que o protecionismo dos países desenvolvidos ou a falta de 
acordos gerais de comércio.

Do lado do consumidor, os benefícios gerados por melhor infraestrutura – 
ao baratear os custos do abastecimento interno – levam a maior poder de compra 
(pela redução dos preços), além de maior disponibilidade de bens, ampliando 
as possibilidades de consumo e gerando ganhos de bem-estar. Finalmente, para 
o exportador de commodities, cujo preço é dado pelo mercado internacional, 
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uma infraestrutura mais eficiente permite uma redução de custos de produção e 
escoamento, elevando a receita auferida e o potencial de produção.

Com uma economia em crescimento, abre-se a possibilidade da adoção 
de políticas de distribuição e equilíbrio da renda, redução da pobreza etc. 
Também essas políticas exigem a realização de investimentos em infraestrutura, 
sobretudo urbana e social, sem esquecer, contudo, da infraestrutura produti-
va ou econômica, responsável por grandes deslocamentos de pessoas e bens, 
pela difusão e transmissão de conhecimentos e tecnologias e pela provisão de 
energia elétrica e motriz.

Outro aspecto importante dos serviços de infraestrutura é que são opera-
cionalizados por meio de indústrias de rede, ou seja, faz-se necessária a cons-
trução de uma grande estrutura física (funcional) para a provisão desse serviço 
e, uma vez construída, essa estrutura deve ser partilhada pelos ofertantes de 
serviços a ela associados, não havendo motivações econômicas para a construção 
de estruturas paralelas.3 A principal característica deste tipo de indústria é a 
necessidade de altos investimentos iniciais com longos prazos de maturação, 
o que reduz a atratividade destes para a iniciativa privada, ampliando o dever 
do Estado na provisão da estrutura em si ou de mecanismos que promovam 
essa atratividade.

Característica relevante das indústrias de rede concerne à propensão a 
geração de economias de escala e escopo, comuns a essas estruturas graças à 
interligação de empresas e atividades que atuam sobre a mesma estrutura física. 
Ademais, os ganhos de escala, comuns aos investimentos em infraestrutura, 
fazem com que sua provisão seja mais adequada ao poder público. Isso ocorre 
devido aos altos custos iniciais e aos baixos custos marginais de complementação 
e/ou ampliação. Este comportamento pode ser observado, por exemplo, quando 
da construção de uma rodovia. Uma vez iniciada a obra, o custo marginal de 
estender a via por mais um quilômetro é muito baixo quando comparado com 
os custos iniciais (custos afundados) do projeto. Assim, o aproveitamento dos 
ganhos de escala pode gerar incentivos a um superinvestimento, o que mostra 
a necessidade da realização de planejamento, acompanhamento e controle 
das inversões.

Outro papel típico do poder público é o da regulação econômica dos em-
preendimentos e serviços concedidos, que se faz importante em virtude das falhas 
de mercado comuns aos setores da infraestrutura econômica. Estas falhas são 

3. Desde que as indústrias de infraestrutura envolvam necessidade de construção de rede, elas são frequentemente 
oligopólios (ou monopólios) por sua natureza. Por isso, o acesso à rede pode ser a chave para uma vantagem compe-
titiva e requer regulação rígida.
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oriundas, em especial, da ocorrência de economias de escala e escopo, assimetria 
de informações e monopólios naturais. 

A regulação econômica deve caminhar no sentido de garantir um equilíbrio 
entre a remuneração adequada ao capital investido e a prática da modicidade tari-
fária, visando à defesa (proteção) do usuário dos serviços de infraestrutura, gerando 
ganhos de bem-estar social. Dessa forma, as tarifas deveriam refletir o funcionamento 
de um mercado competitivo, considerando os custos, mas também a segurança 
do abastecimento e a produtividade, de forma que os ganhos de eficiência sejam 
repartidos entre operadores e usuários. Vale esclarecer que os preços praticados 
pelo monopólio natural se aproximam dos preços de um mercado competitivo no 
momento da licitação, quando as empresas interessadas na concessão do serviço 
público competem pelo menor preço, desde que não haja conluio. A partilha 
dos ganhos futuros de eficiência, por sua vez, só poderá ocorrer caso prevista em 
cláusula contratual.

Nessa linha de raciocínio Velloso et al. (2012, p. 16-17) afirmam que: 

sobre a qualidade da regulação, a moderna análise econômica baseia-se na hipótese 
de que o regulador de um serviço (o Estado) busca basicamente dois objetivos: 1) 
incentivar a empresa regulada a ofertar serviços de qualidade; e 2) viabilizar preços 
menores para os consumidores . 

Portanto, para que a empresa se sinta incentivada a aumentar a produtividade é 
necessário estabelecer regras que permitam que ela receba parte dos ganhos de produ-
tividade. É preciso que haja regras claras e que deixem pouca margem para arbítrios 
futuros (...). Se as regras da concessão não permitirem à empresa concessionária se 
apropriar de parte dos ganhos gerados pelo seu esforço, ela não terá incentivos para 
ser mais produtiva, para melhorar a qualidade ou para ampliar os serviços por meio 
de mais investimentos

Por fim, os mesmos autores lembram que: 
como a chave do crescimento é o aumento da produtividade, é preciso que a concessão de 
infraestrutura ao setor privado seja formatada de modo a: 1) viabilizar a existência de 
serviços concedidos que tenham sustentação financeira de longo prazo e que possam 
realizar a desejada ampliação da infraestrutura; 2) estimular os concessionários a se 
esforçarem na busca de maior produtividade, bem como a realizarem os investimentos 
necessários e a ofertarem serviços com qualidade (Velloso et al., 2012, p. 9-10, grifo 
dos autores do livro).



370 Produtividade no Brasil: desempenho e determinantes

3 REVISÃO DA LITERATURA EMPÍRICA

O nível de produtividade de uma economia pode ser entendido como a maneira 
com que os insumos (capital e trabalho, em geral) são combinados na produção. 
Assim, para uma dada quantidade de insumos, um aumento de produtividade 
gera um aumento no produto. Basicamente, este aumento de produtividade pode 
se dar de duas maneiras: i) progresso técnico, o que em termos de uma função de 
produção seria o deslocamento da fronteira tecnológica; ou ii) aumento da eficiência 
econômica, o que representaria a aproximação dessa fronteira - supostamente dada 
pela economia mais eficiente.

Pode-se pensar o componente (ii) de uma maneira diferente. Dados os 
fatores de produção, o que levaria uma economia a produzir abaixo da fronteira 
tecnológica, ou seja, de forma ineficiente? Uma das possíveis explicações seria a 
falta de infraestrutura adequada. Como, em geral, este setor possui externalidades 
positivas associadas a um elevado retorno social, a sua subprovisão pode com-
prometer seriamente a produtividade da economia. Basta observar como a oferta 
insuficiente ou de má qualidade de portos, aeroportos, ferrovias ou de rodovias 
afeta a eficiência do setor privado. 

Uma melhora na malha ferroviária, por exemplo, reduziria o tempo gasto 
com o transporte de uma determinada matéria-prima, ou seja, diminuiria o custo 
unitário de produção. Similarmente, a instalação de uma rede de esgoto geraria 
uma melhora nas condições de saúde dos trabalhadores, aumentando, assim, a sua 
produtividade. Uma rodovia gera um serviço intermediário para uma transporta-
dora, ao mesmo tempo em que permite a viagem de férias de uma família, ou seja, 
seria também um bem final do ponto de vista dos consumidores. É difícil imaginar 
uma economia produtiva sem energia abundante, ou sem um sistema de telefonia 
amplo. Quando a comunicação entre produtores, fornecedores e consumidores 
é ruim, os custos de transação são elevados diminuindo a eficiência do mercado.  
A subprovisão ou má qualidade dos serviços de infraestrutura podem gerar custos 
de produção elevados. 

Um dos fenômenos mais intrigantes do crescimento econômico mundial 
do pós-guerra é a queda na taxa de crescimento da produtividade, verificada em 
diversos países desenvolvidos e em desenvolvimento nas décadas de 1970 e 1980, 
conhecido como productivity slowdown. Nos Estados Unidos, por exemplo, esta 
taxa foi de 2% ao ano, no período de 1950 a 1970, caindo para 0,8% entre 1971 
e 1985. Este fenômeno é relacionado, em geral, aos choques do petróleo dos anos 
1970 e suas consequências durante a década seguinte. Entretanto, uma explicação 
alternativa para esse fenômeno ganhou força com o artigo de Aschauer (1989). 
Neste, o autor argumenta que o productivity slowdown americano deveu-se, prin-
cipalmente, à diminuição dos investimentos em infraestrutura core, e foi estimada 
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uma elasticidade de 0,34 a 0,49 deste em relação à PTF (Produtividade Total dos 
Fatores). Dugall et al. (1999), utilizando um modelo em que a infraestrutura en-
tra como uma restrição ao crescimento tecnológico, chegam à mesma conclusão. 
Analisando apenas o setor de rodovias, Fernald (1999) encontrou um impacto 
muito alto da construção da malha rodoviária americana na produtividade das 
indústrias mais veículo-intensivas.

Como indicam os estudos sobre produtividade no Brasil, a partir de meados da 
década de 1970 ocorreu uma reversão na tendência de crescimento da PTF, sendo 
que esta só viria a se recuperar no início dos anos 1990, ou seja, o país também 
teria passado por um período de productivity slowdown.

Gomes, Pessôa e Veloso (2003) calcularam a evolução da PTF e da PTFD 
(Produtividade Total dos Fatores Descontada) de 1950 a 2000 para diversos países 
usando um modelo de calibração. Foi constatado um período de redução signifi-
cativa da PTFD nos países da América Latina entre 1978 e 1994, com exceção do 
Chile. No Brasil, esta queda foi de 2,9% ao ano, sendo que a queda da PTF foi de 
aproximadamente 2%. Na verdade, os autores não buscam explicar este fenômeno, 
mas mencionam a argumentação de Rodrik (1999), que acredita que as economias 
latino-americanas, por serem sociedades conflituosas, são mais vulneráveis a choques 
externos, ou seja, utiliza de maneira indireta a mesma argumentação sobre as crises 
do petróleo, mas por meio de um enfoque institucional.

A teoria econômica enfatiza a necessidade de o Estado prover determinados 
bens e serviços que não poderiam ser oferecidos de maneira socialmente ótima pelo 
setor privado, seja devido ao caráter não rival e não excludente de determinadas 
atividades, à necessidade de internalização de externalidades, ou à elevada escala 
necessária à minimização dos custos de produção (estrutura de monopólio). Assim 
sendo, a infraestrutura básica de uma economia deveria ser, a priori, provida pelo 
Estado, como no caso de rodovias, ferrovias, portos, sistemas de água e esgoto, 
telecomunicações e energia elétrica, entre outros.

Obviamente, a provisão desses setores depende da disponibilidade de recursos 
do governo bem como da eficiência administrativa deste, o que tem levado recen-
temente a uma participação cada vez maior da iniciativa privada nesses setores, 
seja por meio de privatizações, concessões ou de Parcerias Público-Privadas (PPP).

Diversas formulações teóricas procuraram estabelecer uma relação mais estreita 
entre os gastos do governo e o produto de longo prazo. Uma das principais referências 
nesta área é o modelo de crescimento endógeno desenvolvido por Barro (1990).  
A principal contribuição deste artigo é incorporar na função de produção os gastos 
do governo em um modelo do tipo AK. Nesta formulação, a função de produção 
(per capita) apresenta retornos decrescentes para o capital privado separado, mas, 
quando este aumenta com gasto público (produtivo), a função passa a apresentar 
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retornos constantes. Isto porque o gasto público entra de maneira complementar 
ao capital privado, aumentando a produtividade deste.

Seguindo este raciocínio, pode-se interpretar que, além do papel direto do 
capital público sobre o produto, existe um efeito indireto sobre a produtividade 
do setor privado, sendo que um aumento por si só da acumulação privada, que 
não fosse acompanhada por mais investimentos públicos, tenderia a gerar cada 
vez menos produto. Um exemplo típico deste mecanismo seria o racionamento 
de energia vivido pelo Brasil em 2001. Ainda que os empresários mantivessem 
os níveis de investimento, sem uma provisão adequada de energia elétrica, estes 
investimentos não se tornariam suficientemente produtivos. 

Uma vez que a PTF é o principal motor do crescimento de longo prazo, 
uma atenção especial deve ser dada quanto à questão da infraestrutura, sendo que 
ajustes fiscais baseados na contração de investimentos deste tipo podem compro-
meter seriamente o crescimento econômico, vindo, inclusive, a agravar o quadro 
fiscal no longo prazo.

O capital de infraestrutura de um país exerce uma influência extremamente 
importante no processo produtivo, seja diretamente, como insumo na produção, 
ou indiretamente, por meio do impacto sobre a PTF. Este tipo específico de capital 
se difere do conceito tradicional, pois, em geral, possui reduzida mobilidade, eleva-
dos custos irrecuperáveis, baixa relação produto-capital e elevada escala produtiva. 
Além disto, também costuma apresentar externalidades importantes, bem como 
taxas de retorno elevadas no longo prazo, como indicam os estudos de Bennathan 
e Canning (2002), Calderón e Sérven (2003).

Empiricamente, a discussão sobre infraestrutura, produtividade e cresci-
mento econômico foi impulsionada por Aschauer (1989). O objetivo do estudo 
era testar a relação entre os gastos e a produtividade da economia. Os resultados 
indicaram que os gastos públicos com infraestrutura têm um papel significativo 
para estimular a produtividade.

A literatura empírica relata que as elasticidades do produto em relação aos 
gastos com infraestrutura são muito variáveis (tabela 1). Apesar das diferenças 
observadas nas estimativas quanto aos valores das elasticidades em consideração, 
as quais refletem problemas advindos de diferentes níveis de agregação dos dados 
e as diversidades na estrutura econômica dos diferentes países, podemos constatar 
que a média das elasticidades reportadas na tabela 1 é, no pior cenário, igual a 
0,42 e, no melhor cenário, igual a 0,6. Isso significa que um ponto percentual de 
aumento do investimento em infraestrutura deve resultar num aumento médio do 
produto interno bruto dos países em consideração entre 0,42% e 0,6%. Trata-se 
de um aumento bastante significativo do PIB, mostrando que o investimento em 
infraestrutura é altamente “rentável” do ponto de vista social.
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TABELA 1 
Elasticidade produto-investimento na infraestrutura estimada para alguns países

País Elasticidade do Produto

EUA 0,29 – 0,64

Holanda 0,48

Japão 0,15 – 0,39

Alemanha 0,53 – 0,68

Canadá 0,63 – 0,77

Bélgica 0,54 – 0,57

Austrália 0,34 – 0,70

Fonte: Johanson et al. (1996). 

De fato, tem sido comumente editado na literatura que um dos fatores que 
pode contribuir para o crescimento econômico é o investimento em infraestrutura. 
Os trabalhos de Aschauer (1989) e Munnel (1990) são considerados pioneiros 
nesta análise e os resultados obtidos nestes estudos, utilizando dados da economia 
americana, revelam uma elasticidade-renda entre estas variáveis em torno de 0,35 
e 0,40.

O artigo de Aschauer (1989) para dados da economia norte-americana foi 
o primeiro a abordar esse tema. Estimado por método dos quadrados mínimos 
(Ordinary Least Squares – OLS), ele calculou que o crescimento de 1% no capital 
público implicaria aumento de 0,36% e 0,39% no produto. Munnel (1990) obteve 
estimativas semelhantes para dados regionais norte-americanos. Utilizando a série de 
infraestrutura core (ruas, rodovias, aeroportos, serviços de gás e eletricidade, sistemas 
de águas e esgotos e transporte em massa). Aschauer obteve uma estimativa para a 
elasticidade de 0,24. Uchimura e Gao (1993) estimaram a elasticidade do PIB em 
relação ao capital de infraestrutura e encontraram 0,19 para Coreia do Sul e 0,24 
para Taiwan, enquanto Shah (1992) encontrou um valor de 0,05 para o México.

Uchimara e Gao (1993) estimaram uma elasticidade do PIB em relação à 
dotação de capital de infraestrutura (transportes e saneamento básico e comunitário) 
em torno de 0,19 e 0,24 para Coreia e Taiwan, respectivamente, enquanto Easterly 
e Rebelo (1993) analisaram o impacto do capital de infraestrutura em países em 
desenvolvimento, utilizando variáveis desagregadas, e encontraram elasticidade-
-renda do investimento de transportes e comunicações situadas entre 0,59 e 0,66.

Morrison e Schwartz (1992), por sua vez, desenvolveram um modelo teó-
rico com intuito de explicitar o impacto dos fatores externos (infraestrutura) 
nos custos das firmas do setor de manufaturas e na produtividade da economia.  
Os resultados encontrados mostraram que a infraestrutura gera um benefício 
bastante significativo para as firmas. 
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No Brasil, a discussão empírica sobre os impactos do investimento em in-
fraestrutura sobre a produtividade e o crescimento de longo prazo foi introduzida 
por Ferreira (1996). O autor apresentou argumentos teóricos e empíricos que 
corroboram a hipótese de que o capital público e os gastos com infraestrutura 
(telecomunicações, energia e transportes) afetam positivamente a produtividade e 
o crescimento, sendo os coeficientes encontrados bastante elevados, variando de 
0,34 a 1,12.

Ferreira e Malliagros (1998) estimaram os efeitos da infraestrutura (tele-
comunicações, energia e transportes) sobre a produtividade brasileira. Por meio 
de um modelo de cointegração, estimam que o aumento de 1% no capital de 
infraestrutura leva a um aumento entre 0,48% e 0,53% na PTF, dependendo do 
modelo teórico utilizado para estimar a PTF.

Sousa (2002) considera que os gastos em infraestrutura são mais importantes 
do que outros indicadores convencionais, tais como potencial de mercado, subsídios 
e capital humano. Rocha e Giuberti (2005) desenvolveram um trabalho que tinha 
por objetivo avaliar a relação entre o gasto público por setor e o crescimento de 
longo prazo dos estados brasileiros. O objetivo do trabalho era encontrar quais os 
componentes do gasto público contribuíam para o crescimento estadual no período 
de 1986-2002. Para tanto, partiram do modelo desenvolvido por Devarajan et al. 
(1996) e concluíram que apenas o gasto com saúde não era estatisticamente sig-
nificativo.

Um problema com a utilização de dados de séries de tempo na literatura de 
crescimento é que, frequentemente, as variáveis utilizadas são não estacionárias, 
podendo resultar na estimação de regressões espúrias. Entretanto, se estas variáveis 
forem integradas de mesma ordem I(d) e apresentarem uma tendência estocástica 
comum, então a estimação desta relação é válida e diz-se que essas variáveis são 
cointegradas. Neste caso, existe uma combinação linear entre as variáveis, que é 
estacionária. Assim, o primeiro passo é testar a presença de raiz unitária nas séries, 
o que pode ser feito pelo teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF).

Para o caso brasileiro, Ferreira (1996) estimou o impacto do capital de in-
fraestrutura federal (telecomunicações, energia elétrica, portos, setor marítimo e 
ferrovias) e o impacto do capital total sobre o PIB. As estimativas mostraram que 
um crescimento de 1% no capital de infraestrutura gerava, no longo prazo, um 
aumento de 0,34% e 1,12% no PIB, dependendo da taxa de depreciação utilizada 
(6%, 8,5% ou 10%). Quanto à série mais ampla, capital público total, o impacto 
estimado sobre o PIB situou-se entre 0,71% e 1,05%. O método de estimação 
utilizado para a obtenção dessas elasticidades foi o de cointegração. Os resultados 
mostram forte relação entre investimentos em infraestrutura e PIB no longo prazo.
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Verifica-se, portanto, que a partir principalmente de artigos de Aschauer 
(1989) desenvolveu-se uma rica literatura empírica que busca estimar o impacto 
dos investimentos em infraestrutura sobre o nível e a taxa de crescimento da 
produtividade e do produto. Os resultados variam conforme a fonte de dados e 
técnicas utilizadas, mas na grande maioria destes estudos (Aschauer, 1989; Ai; 
Cassou, 1995; Canning; Bennathan, 1993; Easterly; Rebelo, 1993) as estimativas 
são, normalmente, significativas e de magnitudes expressivas e tendem a confirmar 
a hipótese que infraestrutura afetaria produtividade e produto.

Entre as estimativas mais agregadas, o artigo pioneiro de Aschaeur (1989) 
ainda hoje é a referência mais citada da literatura e ponto de partida da maioria dos 
trabalhos posteriores. Entre outros resultados, neste artigo estimou-se, utilizando 
dados anuais da economia americana, o impacto do capital público não militar 
sobre a produtividade total dos fatores. Parte-se de uma função de produção Cobb-
-Douglas em que, além de capital privado e trabalho, capital (ou investimento) 
público é um dos fatores de produção.

Os resultados obtidos por Aschauer mostram uma forte relação entre o 
capital público e a PTF. As elasticidades estimadas situam-se entre 0,35 e 0,49, 
dependendo da especificação do modelo econométrico. Munnel (1990), utilizando 
dados regionais americanos e modelo semelhante, obtém estimativas do impacto 
do capital público sobre produtividade e produto da mesma ordem de magnitude.

Estas estimativas são bastante otimistas quanto à influência produtiva do 
capital público, confirmando a hipótese de que infraestrutura pública é um im-
portante determinante da produtividade. Aschauer utilizou o método de mínimos 
quadrados ordinários, o que pode ter viesado as estimativas, devido à endogenei-
dade ou simultaneidade de variáveis independentes. O método utilizado, como 
aponta Gramlich (1994), também apresenta um problema de tendência comum 
entre as séries de infraestrutura e as séries de produto ou produtividade utilizadas. 
Adicionalmente, a taxa de retorno do capital público, implícita nestas estimativas, 
é superior àquela do capital privado, um resultado em certa medida implausível, 
embora possa ser explicado devido a efeitos externos da infraestrutura.

A literatura que se seguiu ao artigo de Aschauer apresentou algumas soluções 
para estes problemas metodológicos. Ai e Cassou (1995) propõem um modelo 
dinâmico de equilíbrio geral na tradição dos modelos de crescimento neoclássico. 
Estimam a equação de Euler resultante do modelo por meio do método genera-
lizado de momentos e chegam a valores para o coeficiente de G, bem menores, 
em torno de 0,15. 

Ferreira e Issler (1995) estimam modelo semelhante ao de Aschauer (1989) 
com dados trimestrais americanos, mas levam em conta a não estacionaridade das 
variáveis. Utilizando métodos de cointegração, estimam uma elasticidade do produto 
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em relação ao capital público entre 0,19 e 0,273. O problema de simultaneidade é 
levado em conta, entre outros, em Flores de Fruto e Pereira (1993). Estes autores 
estimam um modelo de crescimento em que corrigem tanto endogeneidade quan-
to tendências comuns e encontram que o capital público é endógeno e é função 
positiva de variações do produto do setor privado e negativas por variações no 
emprego privado. Isto é, a infraestrutura pública seria complementar ao produto, 
mas substituta do trabalho. As taxas de retorno do capital público estimadas são 
bastante altas, embora um pouco menores que as em Aschauer (1989).

Embora haja ainda controvérsia sobre a real magnitude do impacto do capital 
público sobre o crescimento da produtividade da economia americana, há algum 
consenso de que ele é positivo e significativo. Este resultado, portanto, dá sustentação 
à hipótese levantada por alguns economistas (por exemplo, Morrison; Schwartz, 
1992) de que a queda do ritmo de investimentos públicos nos Estados Unidos nas 
décadas de 1970 e 1980 pode explicar parte da desaceleração do crescimento da 
produtividade (e também do produto) que se verifica neste país a partir de 1973. 
A tabela 2 resume os principais trabalhos.

TABELA 2 
Elasticidade do investimento em infraestrutura no crescimento econômico

Países Elasticidade Autor Conceito de infraestrutura

EUA 0,39 Aschauer (1989) Capital Público não militar

EUA 0,34 Munnell (1990) Capital Público não militar

EUA 0,08 Ferreira (1993) Capital Público não militar

França 0,08 Prudllomme (1993) Capital público

Taiwan 0,24 Uchimura e Gao (1993) Transporte, saneamento básico e comunitário

Coreia 0,19 Uchimura e Gao (1993) Transporte, saneamento básico e comunitário

Israel 0,31 – 0,44 Bregman e Marom (1993) Transporte, saneamento básico e comunitário

México 0,05 Shah (1988 e 1992) Energia, comunicações e transportes

OECD 0,07 Canning e Fay (1993) Transportes

Países em desenv. 0,07 Canning e Fay (1993) Transportes

Países em desenv. 0,16 Eastely e Rebelo (1993) Transporte e comunicações

Brasil 0,34 – 1,12 Ferreira e Malliagros (1998) Telecomunicações, energia e transportes

Fonte: Rigolon; Piccinini (1997).

Mais recentemente, Broyer e Gareis (2013) também ressaltam a importância 
dos investimentos em infraestrutura para as economias França, Alemanha, Itália 
e Espanha. Os autores estimaram um modelo de Vetores Autoregressivos (VAR) 
com quatro variáveis (produto, emprego, investimento privado e gasto com in-
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fraestrutura pública) para cada um dos países e encontraram resultados para as 
elasticidades que variaram de 0,09 até 0,22.

O presente trabalho pretende seguir de perto a metodologia utilizada por 
Broyer e Gareis (2013) para investigar, no caso do Brasil, o impacto da infraes-
trutura de transporte para o crescimento do PIB. O modelo empírico adotado e a 
descrição dos dados utilizados são objeto de discussão do item 3.

3 MODELO EMPÍRICO

a) Modelo teórico

O modelo econométrico utilizado neste estudo segue o modelo adotado por Broyer 
e Gareis (2013). O objetivo da modelagem é analisar o impacto do investimento 
público em transportes sobre o PIB. Para isso, utiliza-se um modelo de vetores 
autoregressivos (VAR), que é usado quando não há cointegração entre as variáveis. 
Assim, estimou-se um modelo contendo quatro variáveis, PIB (yt), gasto público 
em infraestrutura de transportes (gt), investimentos privados (et) e salários (st):

Xt = A0 + A1Xt-1 + ... + AnXt-n + ɛt,

com Xt = [yt, gt, et, st].

b) Base de dados

Como já dito, o modelo foi elaborado seguindo os passos do trabalho de Broyer 
e Gareis (2013). O objetivo da modelagem é analisar o impacto do investimento 
público em transportes sobre o PIB. A partir dessa ideia, levantou-se uma base de 
dados trimestral para o PIB e os investimentos públicos em transportes (gastos públi-
cos) e para as duas variáveis de controle, emprego (salários) e investimento privado.

Como os valores do PIB são divulgados trimestralmente pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), optou-se por uma base de dados trimestral. 
Os dados de investimento público foram retirados da Consultoria de Orçamento 
e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados (COFF) para o período de 
1995 a 2000, e do Siga Brasil do Senado Federal para o período de 2001 a 2012. 
Esta variável inclui os investimentos das estatais federais entre os anos de 2001 e 
2012.4 Cabe ressaltar que os dados disponíveis na COFF são anuais, de modo que 
foi necessário trimestralizá-los por interpolação linear. A base de dados do Siga 
Brasil é mensal. Na tabela 3 são apresentados os dados de Investimentos Públicos 
em Infraestrutura de Transportes anuais utilizados neste estudo:

4. Neste caso, tratam-se das empresas estatais do setor de transportes: as sete companhias Docas (CE, ES, BA, SP, PA, 
RJ e RN) e a Infraero.
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TABELA 3 
Investimento público em infraestrutura de transportes – 1995-2012 
(R$ bilhões)1

Ano Inv. público em infra. de transp. % do PIB

1995 2,74 0,09%

1996 4,52 0,14%

1997 6,36 0,19%

1998 7,14 0,21%

1999 3,83 0,11%

2000 4,00 0,12%

2001 7,40 0,23%

2002 3,08 0,09%

2003 1,19 0,04%

2004 4,13 0,13%

2005 5,88 0,18%

2006 8,57 0,24%

2007 9,95 0,26%

2008 10,12 0,26%

2009 13,97 0,35%

2010 18,45 0,41%

2011 17,30 0,38%

2012 13,52 0,29%

Fonte: COFF (1995-2000); Siga Brasil (2001-2012).
Nota: 1. Valores constantes deflacionados pelo IGP-M/FGV de dezembro de 2012.

As variáveis de controle, emprego e investimento privado também passaram 
por processo de interpolação linear, por serem dados anuais. O investimento privado 
foi calculado pela diferença entre a Formação Bruta de Capital Fixo – que inclui 
os investimentos privados em transportes – e a Formação Bruta de Capital Fixo do 
Governo. Para emprego, utilizou-se a Massa Salarial, que é dada pela multiplica-
ção entre pessoal ocupado e rendimento médio do trabalhador. O valor da massa 
salarial foi corrigido pelo deflator da PNAD, enquanto que as demais variáveis 
foram corrigidas pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), com ano-base 
2012. O gráfico 1 apresenta as quatro variáveis: PIB, investimento público em 
infraestrutura de transportes, investimento privado e massa salarial.
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GRÁFICO 1 
Visão prévia ao modelo das variáveis (1995-2012)
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Fonte: COFF (1995-2000); Siga Brasil (2001-2012); IBGE (2014); Ipeadata (2014).
Elaboração dos autores. 

A primeira observação que se faz pelo gráfico é que o investimento público 
em infraestrutura de transportes é, em valores, muito pequeno frente às demais 
variáveis, com uma média de apenas R$ 1,97 bilhão ao trimestre, desde o primeiro 
trimestre de 1995 até o quarto trimestre de 2012. No entanto, houve um cresci-
mento da média a partir de 2007, para R$ 3,47 bilhões. O comportamento de 
média, desvio padrão e variância das variáveis pode ser visto na tabela 4:

TABELA 4 
Estatísticas das variáveis pré-modelo econométrico

  PIB Inv. público infra. trans. Investimentos privados Massa salarial

 Média* 901,21 1,97 155,19 91,47

 Desvio padrão* 129,89 1,49 32,10 16,18

 Variância** 16.870,19 2,23 1.030,45 261,73

Elaboração dos autores.
Notas: * Bilhões de reais. ** Bilhões ao quadrado de reais
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Também é interessante notar, pelo gráfico, que o comportamento do Inves-
timento Privado e da Massa Salarial acompanham o PIB (indicando uma provável 
correlação). Observando o comportamento do PIB, é visível que entre 1995 e 2003 
ele apresentou baixo crescimento, de apenas 0,41% ao trimestre, enquanto que 
entre 2003 e 2012 o crescimento foi de 1,18% ao trimestre.

O passo seguinte, a partir de dados de população do IBGE, foi transformar 
as variáveis em valores per capita, seguindo o modelo europeu. Além disso, ainda 
seguindo o modelo de Broyer e Gareis (2013), incluíram-se mais duas variáveis 
exógenas. A primeira, uma dummy de tendência temporal para o PIB, devido 
à relevância desta variável ao mostrar o comportamento da economia nacional 
como um todo. Já a segunda uma dummy centrada no segundo trimestre de 2003, 
quando a série do PIB real chega a seu valor mais baixo e assume uma tendência 
de crescimento mais forte, como mostra o gráfico anterior.

c) Resultados

Nesse trabalho, o modelo VAR é composto por quatro variáveis, uma dummy de 
tempo, uma dummy de inversão e uma constante. Foram realizados testes para verificar 
a congruência e estabilidade do modelo. Verificou-se que todas as raízes inversas de 
X ficaram dentro do círculo unitário, garantindo a estabilidade do modelo.5

Foi selecionada a ordem de defasagem de cinco períodos, considerando três 
critérios estatísticos de seleção: critério de informação de Akaike (AIC); Critério 
de informação de Hannan-Quinn (HQIC) e critério do erro de predição final 
(FPE) (tabela 5).

TABELA 5 
Definição do número de defasagens (AIC, HQIC e FPE)

FPE AIC HQIC Defasagem utilizada

Lag 5 5 5 5

Elaboração dos autores.

O teste de cointegração de Johansen mostra que as variáveis não cointegram, 
de modo que é viável rodar o modelo em VAR (tabela 6)

5. Diferente de modelos alternativos testados, incluindo um modelo em que na variável de investimentos em transportes 
somaram-se os valores de investimentos em transportes públicos e privados. Neste caso, o modelo não era estável, 
pois os investimentos em transportes (públicos e privados) e os investimentos privados sem transportes não tinham 
resíduos com distribuição normal e os investimentos privados sem transportes não tinham relação de causa com o PIB. 
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TABELA 6 
Teste de cointegração de Johansen

Trend: Const. Num. Obs = 67

Amostra: 1996t2 – 2012t4 Lags = 5

Ranking Máximo LL Estatística t 5% valor crítico

0 -499,31 35,89 47,21

1 -489,71 16,70 29,68

2 -485,50 8,27 15,41

3 -482,46 2,19 3,76

4 -481,36 - -

Elaboração dos autores.

Assim, foi possível estimar o modelo Xt. Os coeficientes do modelo apre-
sentaram, em sua maioria, os sinais esperados pela abordagem teórica utilizada, 
isto é, os investimentos públicos em infraestrutura de transportes e investimentos 
privados impactam positivamente o PIB. Algumas defasagens apresentaram sinais 
negativos, sugerindo que o impacto sobre o PIB pode variar ao longo dos anos, no 
entanto, todos os coeficientes com sinal negativo foram não significativos a 10%, 
com duas exceções. A primeira diz respeito à segunda defasagem do salário, que 
foi significativo a 10% e apresentou sinal negativo. Isso pode implicar que um 
aumento dos salários pode trazer um crescimento para o PIB inicialmente, mas ao 
reajustar os preços da economia, no segundo período haveria um impacto negativo 
sobre o PIB. A segunda exceção é a quinta defasagem do PIB, que apresenta sinal 
negativo e é significante a 1%, sugerindo que o crescimento do PIB no passado 
poderia causar sua redução no presente.

Outro ponto interessante de ser observado nos resultados do modelo VAR 
é que os coeficientes dos investimentos públicos em infraestrutura de transportes 
são positivos para as primeiras defasagens, apresentando coeficiente negativo não 
significativo apenas na última defasagem. Isso implicaria que os investimentos 
públicos de anos passados perderiam sua relevância, precisando ser renovados 
constantemente. No entanto, os investimentos privados apresentam coeficientes 
negativos para as primeiras defasagens, indicando o custo inicial do investimento, 
que só tem retorno após alguns anos (tabela 7).
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TABELA 7 
Coeficientes estimados modelo VAR

Var. dep.=yt

Variável Coeficiente Estatística t

Constante 389,104 0,009

D1 -0,432 0,609

Dt -0,668 0,083

g1 0,012 0,111

g2 0,003 0,619

g3 0,004 0,527

g4 0,023 0,002

g5 -0,010 0,176

e1 -0,027 0,788

e2 -0,033 0,779

e3 -0,122 0,329

e4 0,114 0,321

e5 0,126 0,145

s1 1,217 0,068

s2 -2,231 0,056

s3 1,485 0,212

s4 -0,101 0,922

s5 0,322 0,563

y1 0,496 0,001

y2 0,035 0,789

y3 -0,165 0,191

y4 0,286 0,026

y5 -0,593 0,000

Elaboração dos autores.

Nos gráficos a seguir (2 a 4), mostra-se a dinâmica entre as variáveis estudadas 
por meio de função impulso-resposta (IRF), que mede a porcentagem de desvio 
de cada variável considerando seu equilíbrio de longo prazo. O foco é dado para 
a resposta dinâmica do PIB (yt), investimentos privados totais (et) e massa salarial 
(st) a um único choque exógeno em investimento público em infraestrutura de 
transportes (gt). Nos gráficos a seguir, a linha verde claro representa a média da 
IRF e a verde escuro é o intervalo de confiança com valores superiores e inferiores 
para o erro padrão da estimação, no eixo vertical temos o impacto sofrido pela 
variável em termos percentuais e no eixo horizontal os períodos após o choque 
inicial (gráficos 2, 3 e 4).
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GRÁFICO 2 
Resposta de log do PIB
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Elaboração dos autores.

GRÁFICO 3 
Resposta de log do investimento privado
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Elaboração dos autores.
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GRÁFICO 4
Resposta de log da massa salarial
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Elaboração dos autores.

Pelos gráficos é visível o impacto positivo de um aumento nos investimentos 
públicos em infraestrutura de transportes para todas as variáveis. O comportamento 
dos gráficos mostra que o choque é maior nos primeiros anos, diminuindo com o 
passar do tempo. O pico 0,82% da IRF entre investimento público em transporte 
e PIB ocorre no 4º ano, já para as outras duas variáveis, investimento privado e 
massa salarial, ocorre no 2º ano (1,25%) e 7º ano (0,54%), respectivamente.

A função impulso-resposta é importante, pois mostra o impacto em períodos 
futuros sobre a variável resposta de um aumento de uma unidade na variável impulso 
no presente. No caso estudado, o modelo estimado mostra que um aumento de 
uma unidade nos investimentos públicos em transportes está associado com uma 
resposta crescente até vinte anos após o investimento inicial no PIB.

Este resultado reflete a qualidade do impacto do investimento público em 
infraestrutura de transportes sobre o PIB, pois mostra a associação entre um in-
vestimento e o crescimento do PIB no futuro. O quanto esse crescimento pode 
vir a ser é dado pela elasticidade do PIB em relação aos Investimentos Públicos e 
Privados. Como o modelo utilizado está em log, o próprio coeficiente da equação 
estimada nos dá as elasticidades de curto e longo prazo. A tabela 8 apresenta as 
elasticidades do PIB (yt) em relação ao gasto público em infraestrutura de transporte 
(gt) para o primeiro ano, o quarto ano e o longo prazo.
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TABELA 8
Elasticidade do PIB em relação ao investimento público em infraestrutura de transporte

Variável 1º ano 4º ano Longo Prazo

yt 0,012 0,023 0,032

Elaboração dos autores.

Observa-se que o impacto nos primeiros anos é comparativamente menor 
em relação ao longo prazo, apresentando um comportamento crescente. No pri-
meiro ano, a elasticidade do PIB é de 0,012, ou seja, para cada 1% de aumento 
no investimento público em transporte, tem-se um aumento de 0,012% no PIB.  
No quarto ano sobe para 0,023 e no longo prazo chega a 0,032. Isso implica que, 
para o modelo estimado, o impacto de investimentos públicos em transportes é 
crescente ao longo do tempo, de modo que ele se justifica, seja no curto ou no 
longo prazo.

Esses resultados são condizentes com o modelo estimado por Broyer e Gareis 
(2013) para os países da União Europeia (tabela 9). Em particular no que se refere 
à elasticidade de longo prazo, que tende a ser maior em países com menos estoque 
de infraestrutura, como países em desenvolvimento, o caso brasileiro.

TABELA 9 
Elasticidade do PIB em relação ao investimento público em infraestrutura 
de transporte

País 1º ano 5º ano Longo Prazo

França 0,02 0,11 0,14

Alemanha 0,28 0,22 0,20

Itália 0,02 0,20 0,22

Espanha 0,04 0,17 0,09

Fonte: Broyer; Gareis (2013).

Além da estimação do modelo VAR, foi feito também o cálculo do coefi-
ciente de correlação entre investimento público em infraestrutura de transporte 
e investimento privado em transporte. O objetivo foi verificar se o investimento 
público e o investimento privado são complementares ou substitutos. O resultado 
encontrado foi um índice de correlação de 0,88 entre os investimentos anuais em 
valores reais. Verifica-se, portanto, uma correlação positiva muito forte entre as 
duas variáveis. Assim, pode-se concluir que o investimento público em transporte 
e o investimento privado em transporte caminham na mesma direção e um não 
substitui o outro.
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4 CONCLUSÃO

A principal conclusão do trabalho é que os investimentos em infraestrutura de trans-
portes, de fato, têm uma importância significativa para o crescimento econômico 
do Brasil. São capazes de alavancar o crescimento econômico. No primeiro ano, a 
elasticidade do investimento público em infraestrutura de transporte em relação 
ao PIB é de 0,012, ou seja, para cada 1% de aumento no investimento público 
em transporte, tem-se um aumento de 0,012% no PIB. No quarto ano, sobe para 
0,023 e no longo prazo chega a 0,032. Isso implica que, para o modelo estimado, o 
impacto de investimentos públicos em transportes é crescente ao longo do tempo. 

Fazendo uma breve análise, considerando os valores de PIB (R$ 4,59 trilhões) 
e Investimento público em transportes (R$ 13,52 bilhões) em 2012, constata-se 
que se houvesse um aumento de 1% no total investido naquele ano (R$ 135,2 
milhões), pela elasticidade encontrada, no curto prazo, o aumento no PIB seria de 
R$ 550,6 milhões, aproximadamente quatro vezes o valor investido inicialmente. 
No longo prazo, o acréscimo ao PIB seria de R$ 1.468,3 milhões, cerca de onze 
vezes o investimento inicial em infraestrutura.

Além disso, verificou-se também que os investimentos públicos em transporte 
e os investimentos privados em transporte têm uma correlação positiva e forte igual 
a 0,88. Este resultado é também importante e mostra a complementaridade entre 
os investimentos público e privado em transporte.

A análise feita se restringe à infraestrutura de transportes. É evidente que 
o conceito de infraestrutura é mais amplo, como mostrado no início do artigo. 
Mas, independente disso, o presente estudo reforça a necessidade de investimentos 
na infraestrutura no Brasil e confirma o que tem sido discutido na literatura, ou 
seja, o capital de infraestrutura de um país exerce uma influência extremamente 
importante no processo produtivo.

Finalmente, pode-se dizer que os resultados de Aschauer (1989) para a econo-
mia americana se mantêm verdadeiros para o caso brasileiro. No cenário atual, onde 
as preocupações se voltam para a identificação de variáveis que possam impulsionar 
o crescimento econômico do país, os resultados encontrados neste artigo sinalizam 
um caminho importante para onde os investimentos devem ser direcionados.
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