




UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. SISTEMA DE BIBLIOTECAS.
CATALOGAÇÃO NA FONTE

     Pereira, Joaquim Israel Ribas
          Relação da infraestrutura rodoviária com o emprego nos municípios
     paranaenses / Joaquim Israel Ribas Pereira . - 2017.                         
          130  f.                                
          Orientador: Maurício Vaz Lobo Bittencourt.
          Co-orientador: Alexandre Porsse
          Tese (doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências 
     Sociais  Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
     Econômico.    
          Defesa: Curitiba, 2017       

          1. Rodovias - Paraná. 2. Criação de empregos. 3. Rodovias -
     Concessões administrativas - Paraná.  I. Bittencourt, Maurício Vaz Lobo,
     1970- II.Porsse, Alexandre Alves, 1974- III. Universidade Federal do
     Paraná. Setor de Ciências Sociais  Aplicadas. Programa de Pós-Graduação
     em Desenvolvimento Econômico. IV. Título.                                                
                                                                                              CDD   331.1            





 

 

RESUMO 

Esta tese tem por objetivo apresentar evidências da relação entre infraestrutura 
rodoviária e emprego. Para diversas correntes teóricas, a acumulação de 
infraestrutura assume diferentes papéis que, em resumo, podem impactar no 
aumento da produtividade das indústrias, no bem-estar dos indivíduos ou como 
um fator que induz a aglomeração das atividades econômicas. Os dados a nível 
municipal utilizados neste estudo, restritos ao Estado do Paraná, advêm dos censos 
demográficos. A escolha desse estado como base de dados justifica-se pela formação 
econômica intrinsicamente relacionada as construções rodoviários. Para atingir o 
objeto, esta tese se valeu de dois exercícios empíricos para mensurar o efeito das 
rodovias sobre o emprego. No primeiro exercício empírico, entre 1970 a 2010, foi 
utilizado como referencial teórico o Modelo de Duranton e Turner (2012), que por 
meio de um modelo de equações simultâneas pressupõe uma relação entre a oferta 
inicial de rodovias e um efeito de longo prazo no emprego. A extensão da malha 
rodoviária foi calculada por meio de técnicas de georreferenciamento, permitindo 
conhecer o total de quilômetros por município. Para contornar o problema de 
simultaneidade entre as variáveis foram construídas duas Variáveis Instrumentais 
(VI) que determinam a origem do estoque inicial de rodovias, sendo uma o mapa 
de estradas e caminhos de 1901, e outra os caminhos utilizados pelo tropeirismo 
no século XIX – Corredor Real do Viamão. As estimações obtidas por meio de 
Limited Information Maximum Likelihood (LIML), indicam que uma variação de 
10% no estoque inicial de rodovias implica um aumento de 8% do emprego ao 
longo de 40 anos, o que indica um alto grau de importância do sistema rodoviário 
para a economia local no longo prazo. No segundo exercício empírico, entre 1991 
a 2010, foi mensurado se as concessões rodoviárias, realizadas no Estado do Paraná 
em 1998, e que interligam os principais centros urbanos, impactaram no nível do 
emprego. A metodologia utilizada foi um modelo de regressão em painel, com o 
uso do estimador Diferença-em-Diferença. Os resultados indicam que os municípios 
por onde ocorreram as concessões obtiveram um acréscimo de até 16% na 
população ocupada. Com distâncias acima de 10 quilômetros da rodovia o efeito 
das concessões não apresentou significância.  
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ABSTRACT 

This thesis aims at presenting evidence on the relationship between road 
infrastructure and employment. For several schools of thought, the accumulation 
of infrastructure assumes different roles that, in summary, may have an impact 
on the increase of productivity in manufacturing, on the well-being of individuals 
or as a factor which induces the clustering of economic activity. The municipality-
level data used in this study, restricted to the state of Paraná, are derived from 
demographic censuses. The choice of this state based on the data is justified by 
the economic formation intrinsically related to road construction. To fulfill its aim, 
this thesis has made use of two empirical exercises to measure the effect of roads 
on employment. In the first empirical exercise, between 1970 and 2010, the 
theoretical framework in the Duranton and Turner Model (2012) has been used, 
which by means of a simultaneous-equation model assumes a relationship between 
the initial supply of roads and a long-run effect on employment. The extension of 
the road grid was calculated by means of georeferencing techniques, which allowed 
knowledge of the total extension for each municipality. To avoid the problem of 
simultaneity between variables two Instrumental Variables (IV) were constructed 
which determine the origin of the initial stock of roads, namely the map of roads 
and paths from 1901, and the paths used by tropeirismo in the 19th century – the 
Royal Viamão Corridor. The estimates obtained by Limited Information 
Maximum Likelihood (LIML) suggest that an increase in the initial stock of roads 
leads to an 8-percent increase in employment over 40 years, which indicate a high 
degree of importance of road systems to local economies in the long run. In the 
second empirical exercise, between 1991 and 2010, the impact of road concessions, 
performed in the state of Paraná in 1998, and which interconnect the main urban 
centers, on employment was assessed. The methodology employed was a panel 
regression model, with the use of the Difference-In-Difference estimator. The 
results suggest that municipalities in which the concessions took place obtained 
an increase of up to 16% in the employed population. When distances surpassed 
10 kilometers of highways the effect of concessions was not significant. 
 
Key-words: Employment; Highways; Instrumental Variables, Paraná, 
Concessions.   
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1. INTRODUÇÃO 

  

 

A importância da infraestrutura de transporte e sua relação com o 

desenvolvimento econômico é tema constante de debates, noticiários e 

principalmente nas discussões de política econômica. A ausência de oferta, 

manutenção, acessos, deterioração das vias são pontos recorrentes no que concerne 

às rodovias. Parece haver uma percepção de maior desenvolvimento em regiões 

mais bem estruturadas fisicamente, e uma noção que investimentos no setor de 

transporte permitirão lograr efeitos positivos na economia, tanto no curto como 

no longo prazo. 

Numa revisão histórica da relação homem, civilização e estradas, Jacobson 

(1940) destaca que as vias surgidas no passado buscavam, mesmo que 

instintivamente, um melhor caminho para o abastecimento de comida e água, ou 

para cruzar uma região que fosse geograficamente difícil. O surgimento de 

civilizações mais desenvolvidas tornou, por consequência, as vias de interligação 

como os principais meios de trocas comerciais, de conhecimento e de religião. 

No âmbito político, Petroski (2016) argumenta que a relevância da 

infraestrutura está bem fundamentada, não por evidências empíricas sobre o tema, 

mas sim pelo contínuo proveito dos representados do legislativo e do executivo e 

do desejo da população por uma melhor qualidade de vida, fruto de diversas 

variáveis, entre as quais a infraestrutura1. Já na literatura econômica, entre as 

contribuições teóricas, há pelo menos dois grupos que podem ser destacados, que 

em conjunto ratificam a importância da infraestrutura de transporte: os teóricos 

dos modelos de crescimento e os estudos da Nova Geografia Econômica. 

Dentro deste primeiro grupo, dos modelos de crescimento econômico, uma 

das primeiras contribuições foi feita por Aschauer (1989). O autor sugeriu que uma 

parcela relevante da queda de produtividade observada nos Estados Unidos, 

durante a década de 1970, foi consequência da diminuição dos investimentos em 

                                                           
1 Uma discussão sobre a propensão dos eleitores por gastos em infraestrutura pode ser vista em 
Peterson (1991) 
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infraestrutura.2 Segundo o autor, a provisão desses bens e serviços públicos de 

infraestrutura já faz parte da função de produção das firmas. Desse modo, as 

firmas levam em conta a oferta de infraestrutura que possuem à sua disposição, e 

quanto maior essa oferta, menor serão os custos de produção das empresas. 

Segundo Gramlich (1994), tanto o trabalho pioneiro de Aschauer (1989) quanto a 

ausência de trabalhos a queda da produtividade através da infraestrutura, 

induziram uma nova onda de estudos sobre o tema.   

Entre os trabalhos seguintes, ainda no grupo dos modelos de crescimento, 

tem-se as contribuições de Barro (1990), que diferenciou em um modelo de 

crescimento dinâmico, os gastos do governo em consumo e em infraestrutura. Os 

gastos do governo, por se tratarem da oferta de serviços públicos e a necessidade 

de financiamento via impostos, parecem ter tido efeitos negativos sobre o 

crescimento econômico. Por outro lado, investimento em infraestrutura, como 

rodovias, por ser um insumo dentro da função de produção, impacta positivamente 

a produção e o crescimento econômico. Munnell (1990), com base em estimativas 

de capital privado e governamental para 48 estados americanos, durante o período 

entre 1970 e 1986, ratifica esse papel da infraestrutura sobre a produtividade, 

encontrando resultado positivo e significante, inclusive para o coeficiente 

desagregado das rodovias. 

No segundo grupo, nos estudos da Nova Geografia Econômica (NGE), o 

entendimento do papel da infraestrutura de transporte também tem papel 

fundamental. A abordagem teórica da NGE destaca, dentre outros fatores, o papel 

do custo de transporte na determinação da aglomeração ou dispersão das 

atividades empresariais e, por consequência, do emprego. Outros fatores como 

economias de escala e economias de aglomeração, por exemplo, também são 

considerados fatores importantes para a definição de localização de uma firma 

(KRUGMAN, 1991). 

Em suma, a oferta e a qualidade das rodovias, segundo a literatura teórica 

exposta, irão determinar a produtividade e o padrão de ocupação territorial das 

companhias em relação ao mercado consumidor. Quanto maior a oferta de 

rodovias, maior será a produtividade da economia e maior a concentração regional 

                                                           
2 Evidência essa encontrada também para a economia brasileira na década de 1980. Ver Ferreira 
e Maliagros (1998). 
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da atividade empresarial. Entretanto, um aspecto pouco explorado nesta literatura 

é o padrão de ocupação territorial da população, que determina previamente a 

concentração da atividade empresarial. Desse modo, se faz necessário responder 

quais são os determinantes desse padrão. 

Um dos trabalhos recentes mais importantes na área, Duranton e Turner 

(2012) apresentam uma modelagem teórica que visa preencher essa lacuna, dos 

fatores que determinam o padrão ocupação territorial. Os autores propõem um 

modelo estrutural de maximização de utilidade de um indivíduo, levando em 

consideração a oferta de rodovias na sua função utilidade. O indivíduo, desse 

modo, irá se descolar para uma região onde possa maximizar tanto o consumo de 

produtos e terra e minimizar os custos de transporte.  

Interligado a essas teorias, o objetivo desta tese será avaliar o impacto da 

infraestrutura rodoviária sobre o emprego no Estado do Paraná. No capítulo 

empírico, serão utilizados dados a nível municipal para o Estado do Paraná, 

considerando dois períodos distintos de análise, um para efeitos ao longo de 40 

anos (1970 – 2010) e outro para efeitos após 12 anos das concessões rodoviárias 

(1998). Para tanto, serão empregadas diferentes metodologias a partir de 

abordagens recentes como o modelo de Diferença-em-Diferenças e abordagem de 

Variáveis Instrumentais (VI). Além disso, busca-se ir além na análise, 

questionando se cidades com maiores extensões iniciais de rodovias seriam capazes 

de obter como resultado um maior nível de emprego, se esse efeito é perceptível a 

longo prazo, e também qual é a dinâmica de criação das novas estradas através 

das políticas governamentais adotadas no período. Será revisado também o 

processo evolutivo da literatura a respeito do impacto da provisão de 

infraestrutura sobre o crescimento econômico, nos âmbitos teórico e empírico. 

A escolha dos municípios paranaenses nos exercícios empíricos se justifica, 

inicialmente, pela escassez de estudos na região a despeito dos dados disponíveis 

e, em um segundo plano, pelo processo de formação econômica do Paraná estar 

intrinsicamente relacionado ao processo de construção rodoviária. Será revisado 

como o processo de ocupação territorial, urbanização e industrialização ocorreu 

tardiamente no estado, notadamente após os anos 70, quando já haviam rodovias 

interligando os principais polos urbanos. Por fim, ainda temos a ausência de 
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estudos sobre os efeitos que as concessões rodoviárias realizadas em 1998, no 

Estado do Paraná, tiveram sobre o emprego local.  

Será utilizado como fio condutor dos exercícios empíricos deste trabalho, 

o modelo de Duranton e Turner (2012), que tem como principal vantagem 

descrever a evolução conjunta das variáveis de infraestrutura e emprego, 

incorporando contribuições da literatura sobre crescimento e das teorias de 

aglomeração. A principal diferença da abordagem de Duranton e Turner (2012) 

para este trabalho está na escolha das unidades de análise, enquanto este estudo 

utilizou todos os municípios paranaenses na análise, aquele observou os efeitos das 

rodovias nas regiões metropolitanas dos Estados Unidos.  

Segundo Duranton, Morrow e Turner (2014), os gastos em rodovias são 

um dos investimentos em infraestrutura mais vultuosos em recursos. Apesar disso, 

a evidência de mecanismos pelos quais esses investimentos em infraestrutura 

afetam o emprego, o produto e a renda ainda é bastante escassa, principalmente 

com dados brasileiros. Portanto, compreender a magnitude e os mecanismos dessa 

relação por meio de metodologias mais sofisticadas é de grande importância para 

a política pública. 

No Brasil, há, pelo menos, dois momentos históricos importantes que 

enfatizam o corte temporal realizado nesse estudo. O primeiro momento se dá 

durante as décadas de 1960 e 1970, quando os governos militares e seus 

representantes estaduais empreenderam grandes esforços de investimento em 

infraestrutura para a construção de novas vias, marcando um período de forte 

mudança estrutural no Brasil. O segundo momento advém na década de 1990, 

com as concessões, após o país passar por um período de desaceleração econômica 

na década de 80, agravado por tentativas fracassadas de diminuir a inflação que 

culminaram em sérios desajustes fiscais. Com a entrada do Plano Real, como 

explicam Rigolon e Giambiagi (1999), o problema fiscal dos governos estaduais e 

municipais foram agravados com o fim do imposto inflacionário, o aumento dos 

gastos com pessoal e a elevação da taxa de juros. Com a contração da capacidade 

de investimento em capital pelos estados, a transferência das vias com maior 

densidade de tráfego para a administração privada tornou-se uma solução para a 

falta de recursos fiscais, para manutenção e melhorias da malha rodoviária. 
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Esta tese está dividida em seis capítulos, a contar com essa introdução. O 

segundo capítulo irá revisar o processo de formação econômica do Estado do 

Paraná, indicando que as construções de importantes vias de transporte estiveram 

relacionadas com os ciclos econômicos paranaenses, nesse caso: mineração, 

tropeirismo, erva mate, madeira, café e soja. Será descrito também o processo de 

ocupação territorial e a formação das regiões mais recentes no estado como: 

noroeste, oeste e regiões centrais. Posteriormente, serão detalhadas as concessões 

paranaenses e a formação do “Anel de Integração”, polígono de rodovias 

administradas pela iniciativa privada que interliga os principais centros urbanos 

do estado, e como essas foram consequências da diminuição dos investimentos do 

estado na manutenção e melhoria das vias.  

O terceiro capítulo apresentará o referencial teórico, abordando a evolução 

dessa literatura sobre os investimentos em infraestrutura. Serão apresentadas as 

principais teorias do crescimento a partir dos modelos de Solow (1956), Lucas 

(1988) e Romer (1990) – que consideram o capital como força propulsora do 

crescimento – e também as diferentes linhas a partir de modelos neo-

schumpeterianos, que introduzem a inovação como a força propulsora. Em seguida, 

a revisão dos modelos de externalidades, como de Marshall-Arrow-Romer (MAR), 

e de economias de aglomeração. Por fim, o terceiro capítulo apresenta as principais 

abordagens teóricas, as mais recentes nesta literatura entre provisão de 

infraestrutura e crescimento econômico, como a abordagem utilizada nesta tese, 

da Nova Geografia Econômica (NGE). A última seção desse capítulo irá apresentar 

o modelo proposto por Duranton e Turner (2012), e como esse incorpora na 

utilidade do indivíduo urbano a oferta da infraestrutura, incorrendo na variação 

do emprego, no longo prazo. 

O quarto capítulo traz uma breve revisão de literatura, apresentando os 

principais trabalhos relacionando provisão de infraestrutura e variáveis de 

resultado sobre o crescimento econômico, como renda, emprego e consumo, bem 

como seus principais resultados. A literatura apresentada pode ser agrupada em 

quatro blocos, o primeiro com estudos direcionados a encontrar a relação entre a 

provisão de infraestrutura e crescimento, geralmente direcionando a análise para 

macroeconomia. No segundo bloco, serão reunidos os trabalhos que direcionam 

suas análises para regiões ou setores específicos da economia como, por exemplo, 
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as contribuições de Baum-Snow (2007) e Chandra e Thompson (2000). No terceiro 

bloco, será apontado os estudos brasileiros sobre o tema. Por fim, as contribuições 

mais recentes, destacando o artigo de Duranton e Turner (2012). 

O quinto capítulo desta tese apresentará dois exercícios empíricos, que 

mensuram os efeitos da provisão de infraestrutura (rodovias) sobre o emprego para 

dados do Paraná. O primeiro exercício empírico irá mensurar os efeitos do estoque 

de rodovias do Paraná (com dados a nível municipal), presentes em 1970, sobre a 

variação do emprego após 40 anos, durante o período de 1970 a 2010. Nesse 

exercício, serão utilizados dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, conjuntamente ao georreferenciamento das estradas e rodovias, 

presentes nos mapas de 1970 e 2010, posteriormente recortando o quantitativo 

final pelos shapesfiles dos municípios, possibilitando conhecer a extensão total de 

rodovias por município. 

A principal hipótese é a de que o efeito das rodovias sobre o emprego seja 

positivo no que se refere à variação do emprego, conforme o esperado pela 

literatura teórica de crescimento econômico e da NGE, ou seja, uma maior oferta 

de infraestrutura permite tanto o aumento da produtividade das empresas, como 

também a redução dos custos de transporte, reforçando os efeitos de aglomeração 

e concentração espacial. Serão estimados modelos via Ordinary Least Squares 

(OLS) e Limited Information Maximum Likelihood (LIML). Para contornar o 

problema de endogeneidade, presente na determinação simultânea do crescimento 

do emprego e oferta de rodovias, será utilizada uma abordagem de Variáveis 

Instrumentais (VI). Para isso, foram construídos dois instrumentos, o primeiro, o 

mapa de caminhos e rotas do Paraná de 1901, e o segundo instrumento, as rotas 

utilizadas pelos Tropeiros, no século XIX. De acordo com Heckman (1996), o uso 

de variável instrumental é uma solução geral para casos semelhantes, onde existe 

a presença de uma varável endógena no modelo. Por fim, serão comparados os 

resultados àqueles da literatura recente. 

O segundo exercício empírico, do quinto capítulo, tem como objetivo 

analisar se os municípios paranaenses próximos à rodovias concessionadas 

obtiveram aumento no emprego, após um período pouco superior a 10 anos. A 

hipótese é que se o financiamento da infraestrutura de transporte estava 

comprometido devido à retração da capacidade de investimento pelo estado, a 
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solução do problema de financiamento pelo mecanismo de concessão poderia 

propiciar uma vantagem competitiva para as cidades mais próximas das vias 

concessionadas, devido à regularidade da manutenção. Tal regularidade 

proporcionaria às cidades próximas vantagens competitivas com relação àquelas 

mais distantes e ainda dependentes do investimento estatal. Por fim, tais 

vantagens reforçariam as forças centrípetas, como explicam Fujita, Krugman e 

Venables (1999), e são aquelas que definem a tendência de concentração espacial 

das empresas. 

 Serão utilizados dados censitários de 1991 e 2010. Como metodologia, será 

estimado um modelo de regressão com dados em painel, efeitos fixos e aleatórios, 

com o uso do estimador de Diferença-em-Diferença para mensurar o impacto das 

concessões. Esse método, segundo Angrist e Krueger (1999), permite o controle 

simultâneo dos efeitos decorrentes, tanto do tempo quanto também do tratamento.  

Neste exercício, o impacto sobre o emprego foi estimado para aquelas 

cidades que integram o chamado “Anel de Integração Rodoviário”, um polígono 

de estradas que interliga as principais cidades do Estado do Paraná e que passaram 

por concessões durante o período entre 1998 e 2000. Inicialmente, será utilizado 

como grupo de tratamento as cidades cujo centro urbano esteja próximo à rodovia 

concessionada, em até cinco quilômetros. Por sua vez, o grupo de controle, ou 

contrafactual, serão as demais cidades acima dessa distância. Ao final, com o 

objetivo de observar o efeito espacial, testou-se o impacto das concessões, 

expandindo a distância que define o grupo tratamento. 

Nos dois exercícios empíricos, o número de municípios passou por 

alterações ao longo do tempo. Para controlar esse problema foi utilizado o conceito 

de Áreas Mínimas Comparáveis (AMC), as quais agregam os municípios que 

passaram por desdobramentos à sua divisão política original, isto é, cidades como 

Ponta Grossa, Carambeí e Castro que foram agrupadas à sua divisão original, 

permitindo assim a comparação dos municípios para diferentes períodos. Portanto, 

no primeiro exercício empírico serão utilizados dados de 278 AMCs, 

correspondentes aos 278 municípios existentes em 1970, e no segundo exercício 

serão 319 AMCs, correspondentes aos municípios paranaenses, em 1991.  

Por fim, o sexto capítulo apresenta as principais conclusões deste trabalho. 
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2. FORMAÇÃO ECONÔMICA E EVOLUÇÃO RODOVIÁRIA NO ESTADO 

DO PARANÁ 
 
 

O objetivo desse capítulo é revisar o processo de formação econômica do 

Estado do Paraná, relacionando esse processo à construção das principais vias de 

transporte. Inicialmente, será revisado o processo de colonização do Estado, até a 

formação das regiões mais recentes: noroeste, oeste e regiões centrais, indicando 

que parte significativa da ocupação territorial está diretamente relacionada aos 

diversos ciclos econômicos: mineração, tropeirismo, erva mate, madeira, café e 

soja. 

Há dois períodos importantes que serão analisados e que marcam os cortes 

temporais, realizados nos exercícios empíricos. O primeiro foi a década de 70, 

período marcado pela modernização e aumento da produtividade agrícola e 

industrialização, e, por consequência, pelo significante processo de urbanização no 

Estado como também pelos esforços dos governos federal e estadual na execução 

da pavimentação rodoviária. O segundo período foi a década de 90, marcado pelo 

esgotamento da capacidade de investimento em infraestrutura, principalmente do 

governo estadual, adicionado à necessidade constante de manutenção e melhorias 

das vias rodoviárias, que compeliram a concessão das principais vias estaduais 

para iniciativa privada, por um período de 24 anos.  

Esse capitulo está dividido em duas seções, a primeira revisa os ciclos 

econômicos do Paraná e como esses refletiram no padrão de ocupação territorial, 

ao longo do século XX e na construção de importantes vias de transporte no 

Estado. A segunda seção trata da crise fiscal enfrentada pelos governos estaduais 

nos anos 90, discutindo a diminuição da capacidade de investimento e de 

manutenção das rodovias e como esse processo originou a adoção do modelo de 

concessões das rodovias, integrantes do chamado “Anel de Integração Rodoviário”. 
  

 

2.1 CICLOS ECONÔMICOS E A CONSTRUÇÃO DE NOVAS VIAS 
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 Pode-se dizer que a história do Paraná não indígena tem início no século 

XVI, mais precisamente em 1556. Neste ano, os espanhóis fundaram Vila Rica do 

Espírito Santo, à margem esquerda do Rio Paraná, mais precisamente no ponto 

que tem início o Rio Ivaí. Juntamente com Cuidad Del Guayrá, localizada na 

margem oposta do Rio Paraná, estabeleceu-se a Província Del Guayrá. 

 Já o território paranaense foi ocupado pelos portugueses com a fundação de 

Paranaguá, na margem do Rio Taquaré (hoje Itiberê), aos 29 de junho de 1648. A 

razão do estabelecimento de um povoado em Paranaguá está ligada à descoberta 

de minas de ouro naquela região, o que deu início ao chamado Ciclo do Ouro 

paranaense. Consequentemente, surgiram as vilas de Antonina, Morretes e, um 

pouco mais tarde, Curitiba, cuja fundação data de 29 de março de 1693. 

 No século XVII, como resultado das atividades de mineração, o povoamento 

do território paranaense se restringia principalmente ao litoral e à região de 

Curitiba. Somente ao norte da vila de Curitiba existiam algumas fazendas de gado. 

Segundo Padis (1981), foi devido às buscas do metal precioso que surgiram alguns 

caminhos de ligação entre o litoral paranaense e o primeiro planalto.  

Apesar do ouro ter auxiliado na formação das mais antigas vilas do Estado, 

no final do século XVII e início do século XVIII, as minas do Paraná foram 

perdendo importância frente à abundância de ouro encontrado em Minas Gerais. 

Anos mais tarde, a atividade ourífera em Minas Gerais e região adquiriu tamanha 

importância e magnitude que levou as regiões mais longínquas a se especializarem 

na produção e comércio de carne bovina. A partir daí, desenvolveu-se o 

tropeirismo, que consistia no transporte de carne bovina, gado e demais 

mantimentos do Rio Grande do Sul para abastecer o centro dinâmico da Colônia, 

passando por Santa Catarina, Paraná e São Paulo.  

 Devido à inexistência de estradas, o governo de São Paulo determinou a 

abertura do que viria a ser chamado de Caminho de Viamão ou Caminho das 

Tropas, ligando Viamão no Rio Grande do Sul à cidade de Sorocaba, no interior 

paulista, onde eram realizadas as grandes feiras de produtos e gêneros alimentícios. 

No decorrer desse caminho, foram surgindo vilas que acabaram por dar origem a 

cidades como Rio Negro, Campo do Tenente, Lapa, Palmeira, Ponta Grossa, entre 

outras. A região paranaense, hoje conhecida como Campos Gerais, foi povoada, 

principalmente, em consequência da atividade tropeira. 
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Figura 1 - Rota dos Tropeiros - Corredor de Viamão 
Fonte: SANTOS E MOLIN (2008) 

 

 A atividade tropeira agiu, beneficiando a região, basicamente da seguinte 

forma: a abertura de importantes caminhos nos séculos XVIII e XIX propiciou o 

surgimento de núcleos populacionais e também a geração de receita para o governo 

com a cobrança pela passagem do gado. 

 A Figura 1 representa o caminho e rede de cidades por onde os tropeiros 

transitaram, o qual ficou conhecido como Corredor Real de Viamão. Tais rotas, 

devido à sua importância histórica para o surgimento e desenvolvimento de novas 

cidades serão utilizadas para construir uma das variáveis instrumentais 

explicativas da infraestrutura de rodovias, no estudo econométrico desta tese (ver 

capítulo 5). 

 No último quarto do século XVIII, a exploração de ouro no Sudeste 

brasileiro entra em decadência, concomitantemente com um declínio da atividade 

tropeira. Em 1808, Dom João XI e a família real se exilam no Brasil e é decretada 

a política conhecida como “abertura dos portos às nações amigas” e o comércio da 
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Colônia com algumas nações torna-se possível. Em 1818, o ditador paraguaio 

Francia proíbe o comércio com países vizinhos e a Argentina busca novos 

fornecedores de erva-mate. Em 1820, Francisco de Alzagaray vem da Argentina 

para Paranaguá e estabelece o primeiro engenho primitivo de erva-mate, visando 

à exportação. Nos anos seguintes, a produção de erva-mate é voltada para a 

exportação e expande-se rapidamente, chegando a representar 70% das 

exportações paranaenses, em 1826. O cultivo e a exportação de erva-mate 

impulsionam a economia paranaense, levando ao aumento da importância do 

Estado no cenário nacional. Também por conta desse processo, em 1853, ocorre a 

emancipação política do Paraná.   

 Como consequência da atividade ervateira, que chegou a representar 86% 

das exportações paranaenses, a infraestrutura de transportes teve grande impulso. 

A navegação fluvial desenvolveu-se nos rios Iguaçu e Paraná, construiu-se a ligação 

que permitia a passagem de carroças entre o planalto e o litoral, por meio da 

Estrada da Graciosa e da Ferrovia Paranaguá/Curitiba. A atividade ervateira 

permaneceu como o principal motor da economia paranaense até o início da II 

Guerra Mundial. 

 Entretanto, Padis (1981) destaca que comparativamente ao papel exercido 

pelo café no Estado de São Paulo, os efeitos do mate sobre a economia paranaense 

foram pequenos, afirmando que:  

“Se se observam as economias externas criadas pelo café – ferrovias, 
rodovias, escolas, armazéns etc. e as atividades terciárias dele decorrentes 
(rede bancária, corretagem, representação etc.) – em comparação com o 
mate percebe-se que – considerando-se, embora, ser o mate atividade de 
dimensões extremamente menores – as economias externas por ele criadas 
são sensivelmente inferiores.” (PADIS, 1981, p.81) 

  

Outra atividade econômica desenvolvida no Estado, principalmente na 

região conhecida como “Paraná Tradicional3”, durante o final do século XIX e 

começo do século XX, foi a exploração da madeira. Como explica Padis (1981), a 

atividade madeireira nunca atingiu o papel de principal indutor do crescimento 

para o Paraná, principalmente pela dificuldade de transporte, devido à árvore 

                                                           
3 Compreende as regiões formadas pelas cidades de Curitiba, Ponta Grossa e Castro. 
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Araucária ser uma planta típica do planalto e não do litoral, e também pela baixa 

qualidade do produto, devido à falta de cuidados técnicos de corte e estoque. 

 A necessidade de transporte da madeira induziu principalmente, como 

explica Magalhães Filho (2011), à construção de ferrovias, interligando Curitiba e 

Paranaguá, concluída em 1883, e à ligação ferroviária centro-sul, estabelecida em 

1906. As possibilidades de retornos significantes atraíram capitais estrangeiros 

para a construção de ferrovias e exploração da madeira, como a Southern Brazil 

Lumber, que controlou cerca de 300 mil hectares, na região norte de Santa 

Catarina e sul do Paraná, e introduziu técnicas mais modernas no manuseio da 

madeira. 

 O ciclo da madeira atinge seu auge durante a Primeira Guerra Mundial, 

devido às reduções das importações brasileiras de madeira européia e a expansão 

da demanda do mercado argentino. Ao final da primeira década do século XX, 

havia na região cerca de 100 empresas relacionadas ao beneficiamento da madeira 

(MAGALHÃES FILHO, 2011). 

 A Figura 2 indica os caminhos, ferrovias e estradas existentes em 1901, no 

Estado do Paraná. Da mesma forma, como na Figura 2, essa malha de transporte 

será usada para construir a segunda variável instrumental do estudo econométrico 

desta tese (ver capítulo 5). A situação apresentada no mapa indica que, grande 

parte da ocupação territorial do Estado, no começo do século XX, estava 

localizada, principalmente, no litoral, no “Paraná Tradicional” e no chamado 

“Norte Pioneiro”, região fronteiriça entre o norte paranaense e o Estado de São 

Paulo. 

Em relação ao café, a plantação no Estado do Paraná já estava presente 

desde o final do século XIX. Entretanto, somente nos anos 20 e 30 desencadeou-

se a cultura intensiva e extensiva do café, abrangendo três regiões distintas: o 

Norte Pioneiro, o Norte Novo e Norte Novíssimo4. A formação dessas regiões 

ocorreu por meio de um processo de colonização, conduzido pela Companhia de 

                                                           
4 Norte Pioneiro é a região nordeste do Estado do Paraná, limítrofe ao Estado de São Paulo, as 
principais cidades são Assaí, Ibaiti, Jacarezinho e Cornélio Procópio. O Norte Novo ou Norte 
Central fica a oeste do Norte Pioneiro, as principais cidades são Londrina, Maringá, Apucarana, 
Astorga e Ivaiporã. Por fim, o Norte Novíssimo fica na região noroeste do Estado do Paraná, as 
principais cidades são Cianorte, Paranavaí e Umuarama.  
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Terras do Norte do Paraná, empresa pertencente a um grupo de investimento 

inglês, entre as décadas de 30 e 50. Assim, deu-se início a um dos maiores 

movimentos de migração interna, que ali fixou uma população constituída por 

paulistas, mineiros, catarinenses, nordestinos, paranaenses de outras regiões e 

estrangeiros (PADIS, 1981). 
 

 

Figura 2 - Mapa de caminhos, ferrovias e estrada em 1901 
Fonte: DER-PR (2017). 

 

Na década de 1940, o governo do Paraná, ao observar a necessidade de 

ocupação das terras ao norte do Estado, reforçou o projeto de colonização, 

fundando a empresa Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Conjugado aos 

fatores favoráveis do café, como preço e importância crescente na economia, houve 

um rápido crescimento populacional da região. 

Segundo Padis (1981), os principais fatores responsáveis pelo sucesso da 

ocupação territorial e evolução da economia cafeeira no Paraná foram: I) a 

fertilidade do solo; II) o loteamento de terras pelas companhias colonizadoras em 
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pequenas propriedades; III) o surgimento de cidades, em geral, planejadas e IV) a 

implantação de uma infraestrutura básica de transporte. 

Em relação ao fator infraestrutura, o período de 1920 a 1930 é marcado pela 

inauguração do trecho ferroviário Ourinho a Jataí, e posteriormente por uma 

ligação mais ao sul, até Jacarezinho. Em relação à infraestrutura rodoviária, na 

década de 30, já estava concluída a ligação São Paulo – Londrina, que 

posteriormente foi denominada BR-369, e encontrava-se em construção uma 

ligação entre Curitiba e o Norte, via cidade de Tibagi. 

Em 1960, a safra paranaense de café atingiu a marca de 20,6 milhões de 

sacas, representando à época metade da produção brasileira e 30% da produção 

mundial de café. Enquanto isso, “o país já apresentava um moderno e integrado 

parque industrial, resultado da implementação do Plano de Metas do governo 

Juscelino Kubitschek, e dava os derradeiros passos para a formação de um 

mercado nacional” (Lourenço, 2003, p.78). De acordo com Magalhães (2011, p.95): 

“[...] enquanto o país avançava no caminho da industrialização, com forte 
participação estatal e crescente fortalecimento das frações industrial e 
financeira da burguesia, bem como dos segmentos rurais voltados para o 
mercado interno, o Paraná alcançava o auge da expansão de uma 
economia do tipo primário exportadora.” 

O ciclo cafeeiro chega a um processo de esgotamento nos anos 70. O excesso 

de produção, aliado ao desejo do governo federal de estimular a produção de outros 

cereais – milho, soja e trigo - e diminuir os custos dos estoques relacionados à 

compra do excedente e, por fim, a grande geada de 1975, são os fatores que levaram 

ao declínio da produção de café no Estado do Paraná.  

O fenômeno de ocupação territorial e econômica, ocorrido ao norte, repetiu-

se no oeste e sudoeste paranaense. Migrantes, vindos principalmente do Rio 

Grande do Sul, introduziram a cultura de soja no Estado. Esse produto, 

juntamente com o trigo, tornou-se um dos suportes da agricultura estadual, 

alargando as fronteiras agrícolas. Como explica Padis (1981), apesar dessas regiões 

já estarem ocupadas nos anos 50, tais ocupações eram baseadas em uma atividade 

madeireira e pecuária em relativa decadência. O crescimento econômico dessas 

regiões foi influenciado pela vinda de imigrantes, pela produção da soja com 
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características de uma agricultura mais moderna e pela conclusão da BR 277 em 

1958, ligando Ponta Grossa à Foz do Iguaçu. 

A percepção da necessidade de reduzir as deficiências logísticas de 

transporte e facilitar o escoamento da produção agrícola impeliram o 

Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER-PR) a desenvolver 

algumas estradas - tronco, que interligavam a produção agrícola aos polos 

consumidores e aos portos de Santos e Paranaguá. Essas estradas - tronco foram 

planejadas e construídas sob a gestão do governador Moyses Lupion (1956-61) e 

podem ser visualizadas por meio da Figura 3, mapa de rodovias de 1956. As 

principais vias, numeradas na imagem, mostram que as estradas receberam os 

nomes dos principais produtos agrícolas do Estado, como Estrada do Café, Estrada 

da Madeira e Estradas dos Cereais. 

 

Figura 3 - Principais vias de escoamento da produção agrícola, 1956 
Fonte: Fundação Ayrton Lolô Cornelsen (2017). 

 

A partir de meados de 1970, o Paraná passa por grandes mudanças, 

caracterizadas por dois fenômenos associados entre si. O primeiro refere-se ao 

intenso processo de migração rural-urbano, devido ao aumento da mecanização 

agrícola. O segundo refere-se ao aumento da renda industrial na economia 

paranaense. Segundo Leão (1986), a participação da agricultura e da indústria 
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eram em 1970, 25,17% e 16,62%, respectivamente. Já em 1980, essas participações 

eram, respectivamente, 18,53% e 28,07%.  

Na mesma década, o padrão populacional altera-se drasticamente. A Tabela 

1 informa o total da população, tanto rural quanto urbana e as taxas de 

crescimento entre 1940 a 2000. Destaca-se na tabela que, a partir da década de 

70, as taxas de crescimento da população rural foram sempre negativas. 

De fato, diversos autores indicam que a década de 70 foi relevante devido 

às transformações ocorridas no Estado, demonstrando que a industrialização e a 

urbanização, embora sucedendo tardiamente, determinaram uma reconfiguração 

da estrutura econômica estadual (ROLIM, 1995; LIMA, RIPPEL E STAMM, 

2006; LEÃO, 1986; VARGAS, 2005; OLIVEIRA; 2001; VASCONCELOS E 

CASTRO, 1999). 
 
Tabela1 - População total, rural e urbana e taxas de crescimento, 1940 a 2000 

ANO POPULAÇÃO 
TOTAL 

POPULAÇÃO 
URBANA 

POPULAÇÃO 
RURAL 

1940 1.236.276 302.272 934.004 

1950 2.115.547 528.288 1.587.259 

1960 4.268.239 1.305.927 2.962.312 

1970 6.929.392 2.504.378 4.425.490 

1980 7.629.392 4.472.561 3.156.831 

1991 8.448.713 6.197.953 2.250.760 

2000 9.563.458 7.786.084 1.777.374 

 Taxa de crescimento (%a.a) 

1940/1950 5,52 5,74 5,45 

1950/1960 7,27 9,47 6,44 

1960/1970 4,97 6,73 4,10 

1970/1980 0,97 5,97 -3,32 

1980/1991 0,93 3,01 -3,03 

1991/2000 1,40 2,59 -2,60 

Fonte: Vargas (2005). 

 

2.2 PARANÁ NOS ANOS 90, PROBLEMAS FISCAIS E AS CONCESSÕES 

 

No início da década de 90, o governo estadual buscou manter uma política 

mais desenvolvimentista. Como nota Vargas (2005), apesar de não abandonar a 
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alocação de recursos para pavimentação, o governo orientou os recursos disponíveis 

para a construção da Ferroeste e a duplicação da BR-376.  

 Após a entrada em vigor do plano Real, em julho de 1994, o problema fiscal 

dos governos estaduais e municipais se agravaram fortemente devido a uma 

combinação de redução da inflação, aumento de gastos correntes e elevação da 

taxa de juros real, pressionando os custos das dívidas e o equilíbrio orçamentário 

(Rigolon e Giambiagi, 1999). Juntando-se a isso, a crise financeira dos bancos 

estaduais nos anos 905 comprometeu a capacidade de financiamento do Estado.   

 A evolução do orçamento executado pelo DER-PR em relação ao valor total 

do orçamento estadual é um indicativo da redução da capacidade de financiamento 

do governo estadual, na manutenção e ampliação da malha rodoviária. Essa 

relação está representada pelo Gráfico 1, e indica uma contínua redução da 

importância dos investimentos públicos em infraestrutura ao longo de 22 anos, 

entre 1976 a 1998, período marcado pela mudança de um Estado investidor, nos 

70, até a concessões realizadas em 1997/1998. 

 

 
Gráfico 1 Orçamento Executado do DER-PR Sobre O Orçamento Total do Estado 
Fonte: Elaboração Própria com base em Vargas (2005). 

 

                                                           
5 Exemplo no Paraná é o caso do BADEP (Banco de Desenvolvimento do Estado do Paraná), 
liquidado em 1991. 
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Como indica o Gráfico 1 e como notam Campos Neto e Soares (2006), a 

concessão da infraestrutura rodoviária foi consequência das dificuldades 

enfrentadas pelo Estado em razão da escassez de recursos. A opção adotada, de 

acordo com Lacerda (2005), para encontrar uma solução para as constantes 

manutenções e falta de melhorias da malha rodoviária foi a transferência de 

trechos para a iniciativa privada.  

No Estado do Paraná, os contratos de concessões foram assinados em 1997 

para o para um prazo de 24 anos e a cobrança das tarifas iniciou-se em 1998. Esses 

contratos foram firmados no âmbito do Programa de Concessão de Rodovias do 

Paraná, a partir das mudanças legais editadas pela União – Lei 8.987/95 e da Lei 

9.277/96 – e da delegação de aproximadamente 1800 quilômetros de rodovias 

federais em território paranaense. 

A Tabela 2 indica as empresas concessionárias e os seus respectivos trechos, 

como também o somatório dos trechos principais e das rodovias de acesso.  
 

Tabela 2 - Empresas concessionadas, trechos e extensão 

CONCESSIONÁRIA RODOVIA EXTENSÃO 

Caminhos do Paraná BR 277 / BR 373 / BR 476 / PR 427 / PR 438 405,90 Km 

Ecovia PR 407 / PR 508 / BR 277 / PR 804 / PR 408 / 
PR 411/ 

175,10 Km 

Ecocataratas BR 277 / PR 180 / PR 874 / PR 474 / PR 590 458,94 Km 

Econorte PR 323 / PR 445 / BR 369 / BR 153 / PR 090 / 
PR 862 

340,77 Km 

Rodonorte BR 376 / BR 277 / PR 151 / BR 373 / PR 092 / 
PR 239 / PR 813 / PR 340 / PR 090 

567,78 Km 

Viapar BR 158 / BR 369 / PR 444 / BR 376 / PR 317 547,97 Km 

 Total 2496,46 
Km 

Fonte: DER-PR (2016) 
 

  A formação do polígono que interliga as cidades de Curitiba, Ponta Grossa, 

Guarapuava, Cascavel, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Maringá e Londrina, ficou 

conhecida como “Anel de Integração” e foi criada após as mudanças jurídicas e da 

delegação das vias, sob responsabilidade do governo federal. A Figura 4 representa 

os seis lotes de concessão e suas respectivas praças de pedágio. 
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De maneira geral, os contratos assinados contemplavam a recuperação e o 

melhoramento tanto das rodovias principais, como também a conservação das 

rodovias de acesso. As rodovias de acesso totalizam em torno de 300 quilômetros, 

ou seja, 12% do total licitado. Estas vias de acesso, por contrato, não incluem a 

cobrança de pedágios. 

 

 

Figura 4 - Anel De Integração Rodoviário do Paraná 
FONTE: DER-PR (2016) 

  

O governo estadual não utilizou o critério de menor valor de pedágio na 

licitação, modelo utilizado posteriormente nas concessões das rodovias federais, em 

2007. Como explicam Perbelini e Araújo (2011), as rodovias foram concessionadas 

pelo critério de melhor oferta de manutenção de quilômetros dos trechos de acesso 

às rodovias principais. Portanto, os investimentos e o valores de pedágio foram 

definidos previamente pelo governo, ganhando a empresa que ofereceu o maior 

quantitativo de manutenção de rodovias de acesso. 

Será analisado adiante se os investimentos definidos pelo governo e 

executadas pelas concessionárias geraram um efeito positivo no emprego. 

 

  



27 

 

3. ASPECTOS TEÓRICOS DO CRESCIMENTO 

 

 

Um dos resultados mais importantes dos modelos teóricos de crescimento 

é o de que uma parte importante deste é atribuída ao aumento da produtividade. 

No entanto, entender os mecanismos endógenos que levam ao crescimento da 

produtividade tem sido objeto de estudo, principalmente a partir dos anos 1990, 

já que o desenvolvimento da tecnologia parece diferir entre economias diferentes 

e, principalmente, a partir de estágios de desenvolvimento diferentes, como no 

caso das economias em desenvolvimento. 

As características de espaço e o fenômeno das aglomerações urbanas têm 

sido apontados como elementos importantes no crescimento da produtividade, 

através de diferentes tipos de externalidades. Por outro lado, o crescimento 

econômico é afetado também por um conjunto maior de características, que tem 

sido largamente estudado como um dos principais propulsores desse crescimento. 

Nesse contexto, os estudos sobre instituições têm gerado forte evidência de que 

existe uma sinergia entre elementos que têm como principal efeito o aumento da 

produtividade. 

O interesse nos efeitos da alocação de recursos no espaço, o fenômeno da 

urbanização sobre o crescimento econômico, por conseguinte as externalidades 

geradas a partir dessas novas configurações econômicas, levou também ao 

desenvolvimento de trabalhos nas áreas de Economia Urbana e da Nova Geografia 

Econômica (NGE), como Fujita, Krugman e Venables (1999) e Rosenthal e 

Strange (2004). Esses trabalhos, por sua vez, têm como objetivo aumentar a 

compreensão da importância desses fatores sobre o crescimento.  

Inserido nessas teorias, a acumulação de infraestrutura assume diferentes 

papéis para o crescimento, sendo, essencialmente, um fator intermediário e gerador 

de outros benefícios que levam ao crescimento. Inicialmente, as teorias de 

crescimento econômico consideram a infraestrutura como um fator dentro da 

função de produção, mais especificamente, o argumento é que a infraestrutura 

induz ao aumento da taxa de retorno do capital privado, estimulando o 

crescimento do investimento privado. Modelos de equilíbrio espacial inserem a 

oferta de rodovias tanto na função de produção como na utilidade das famílias, 
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implicando que as famílias observam um ganho social, via aumento de renda, em 

uma região com maior oferta de infraestrutura. Por sua vez, modelos regionais 

consideram a existência de uma via de transporte como uma redutora de custo de 

transporte e ampliadora de um potencial mercado consumidor, de determinada 

indústria.  

Nas teorias de economias de aglomeração, baseadas nas contribuições das 

economias de urbanização e das externalidades de Marshall-Arrow-Romer (MAR), 

a oferta de infraestrutura é vista como redutora das deseconomias de aglomeração, 

isto é, com o aumento de rodovias o tempo de congestionamento é reduzido, 

desacelerando o efeito dispersão. Nessa linha, na NGE a oferta de infraestrutura 

reduz o custo de transporte, fator este determinante da localização das empresas. 

Em uma situação de baixo custo de transporte, os agentes econômicos tenderão a 

escolher regiões centrais, gerando localidades com maior nível salarial. Por outro 

lado, uma baixa oferta de infraestrutura implicará em alto custo de transporte, 

provocando uma dispersão da atividade econômica.  

Este capítulo apresenta, brevemente, as principais abordagens teóricas do 

crescimento, revisando quais fatores essas teorias utilizam para explicar o 

crescimento econômico, como as instituições – educação, inovação, mercado – e, 

indiretamente, a infraestrutura. Será explicitado também alguns aspectos teóricos 

das externalidades das economias de aglomeração, e das contribuições da Nova 

Geografia Econômica. Em um segundo momento, serão traçados os avanços 

teóricos e metodológicos realizados na avaliação da infraestrutura, resultando, por 

fim, na derivação do modelo proposto por Duranton e Turner (2012), que formaliza 

as contribuições dos modelos de crescimento e das teorias de aglomeração. 

  

3.1 TEORIAS DO CRESCIMENTO, DISCUSSÃO SOBRE INSTITUIÇÕES 

ECONÔMICAS E EXTERNALIDADES 

 

Os modelos de crescimento propostos em trabalhos como Solow (1956), 

Lucas (1988) e Romer (1990), enfatizam o papel e importância dos insumos 

produtivos como capital físico, capital humano e tecnologia, na geração do 

crescimento econômico. Enquanto Solow (1956), em seu modelo neoclássico de 

crescimento, destaca o papel da acumulação de capital físico como principal 
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propulsor do crescimento econômico, a partir da interação entre poupança e 

necessidade de investimento, o autor apresenta a inovação tecnológica como 

aspecto exógeno. 

Apenas a partir do trabalho de Lucas (1988), que destaca o capital 

humano, e Romer (1990), que destaca a tecnologia, esses fatores foram modelados 

endogenamente como propulsores do crescimento econômico, no que ficou 

conhecido como teoria do crescimento endógeno. O salto teórico dado por Lucas e 

Romer foi a separação dos retornos privados e retornos sociais do capital humano, 

o que proporcionou ao modelo utilizar rendimentos constantes e até mesmo 

crescentes de escala. 

Desse modo, como resultado desses modelos teóricos, políticas que tivesse 

como objetivo acumular capital físico, capital humano e tecnologia levariam ao 

crescimento econômico no longo prazo. Em outras palavras, um nível maior de 

capital físico levaria a ganhos de produtividade do capital humano, e esse nível 

maior de capital humano estimularia os ganhos de produtividade do capital físico. 

Já os ganhos de tecnologia teriam a capacidade de estimular os ganhos de 

produtividade tanto para o capital físico quanto para o capital humano. 

No entanto, Higachi e Porcille (1998) observam que, para lidar com as 

inconsistências das previsões do modelo de crescimento neoclássico com alguns 

fatos estilizados – como o aumento permanente da produtividade marginal do 

trabalho, a divergência no comportamento de taxas de crescimento e nos níveis de 

renda per capita e o padrão observado de mobilidade de fatores de produção – 

surgiram três tipos diferentes de modelos.  

O primeiro tipo foram os modelos lineares que continuam vendo capital 

(físico, humano e conhecimento) como a força propulsora do crescimento, a 

exemplo dos modelos citados anteriormente; o segundo tipo foram os modelos de 

transbordamento, conhecidos como modelos spillover, que explicam o crescimento 

econômico através de ganhos de produtividade, oriundos das externalidades; e por 

fim, os modelos neo-schumpeterianos que, segundo Schumpeter (1943), consideram 

a inovação como o principal propulsor do crescimento.  Para esses modelos, a 

inovação é um resultado da busca pelo poder de monopólio. 

Com base nas contribuições de Schumpeter (1943), a literatura iniciada a 

partir do trabalho de Nelson e Winter (1982), conhecida como evolucionista, a 
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exemplo dos modelos de crescimento endógeno, traz a inovação de maneira 

endógena dentro da teoria de crescimento econômico. Segundo Higachi e Porcille 

(1998), a partir dessa perspectiva evolucionista surgiram três classes de modelos 

formais. 

A primeira classe dos modelos evolucionistas, a partir de Nelson e Winter 

(1982), mostra a partir de fundamentos microeconômicos, padrões de mudança 

técnica, de desenvolvimento a longo prazo, de processos explícitos de busca e 

concorrência entre agentes homogêneos. A segunda classe, os modelos kaldorianos, 

elabora a partir dos mesmos fundamentos microeconômicos da classe anterior, 

modelos que não exigem um processo competitivo, focando na origem dos padrões 

desiguais de desenvolvimento nas diferentes economias.  

Por fim, a última classe de modelos, surgida a partir dos anos 1990, 

resultou do esforço de integração entre essas duas linhas teóricas anteriores. A 

tendência dessa nova classe de modelos foi se utilizar de fundamentos 

microeconômicos, além da característica dinâmica não linear do modelo de 

Goodwin (1967). O objetivo desses modelos era entender os diversos padrões de 

desenvolvimento observados na economia mundial. 

De acordo com Henderson, Kuncoro e Turner (1995), esse processo de 

acumulação de conhecimento acontece através das relações duradouras, que levam 

à construção do conhecimento pelas empresas e em última instância ao surgimento 

das inovações. Essas inovações, por sua vez, são os principais motores do 

crescimento da economia através de ganhos de produtividade. 

Horowitz e Schenzler (1999) e Psacharoupolos e Patrinos (2004) 

observaram que, apesar dos resultados desses modelos de crescimento, as políticas 

de acumulação de insumos produtivos, muito presentes nas políticas de economias 

desenvolvidas, não estão tão presentes em economias subdesenvolvidas. Os autores 

concluíram que as taxas de retorno, para cada ano adicional de educação, em 

países em desenvolvimento, são muito superiores às taxas de países desenvolvidos. 

Dado que alguns dos países em desenvolvimento atuais tinham renda muito 

superior às de países ricos como EUA e Canadá, algumas explicações teóricas 

surgiram na literatura. 

Engerman e Solokoff (1997) baseiam-se na forma da apropriação do 

produto marginal dos trabalhadores para explicar essa diferença no 



31 

 

desenvolvimento econômico que levou os países da América do Norte (excluindo 

México) a se desenvolverem mais que os país da América Latina (incluindo o 

México). As diferenças entre os mercados, em conjunto com as formas de 

exploração, fizeram com que acontecesse um efeito reverso no desenvolvimento 

das economias, além de um esgotamento das riquezas naturais do segundo grupo 

de países. 

Respondendo à questão pela qual houve uma maior imigração européia aos 

países do Norte, EUA e Canadá, em detrimento dos países da América Latina, 

Sachs (2000, 2001) e Acemoglu, Johnson e Robinson (2000) associaram a esse 

fenômeno as condições climáticas dos países como também as condições de saúde 

dos imigrantes. Os EUA e o Canadá eram muito mais semelhantes aos países 

europeus em relação ao clima, enquanto que o clima tropical dos países da América 

Latina era muito mais propenso ao surgimento de doenças, que os imigrantes ainda 

não sabiam como lidar. Desse modo, o sistema de expropriação se mostrou muito 

mais adequado para os países da América Latina. 

Essas características foram capazes de explicar o sistema de expropriação 

e, econometricamente, os trabalhos de Sachs (2000, 2001) e Acemoglu, Johnson e 

Robinson (2000) foram consistentes nessa explicação. No entanto, o reverso 

ocorrido com relação à fortuna dos dois grupos de países continuou uma incógnita 

até o trabalho de Acemoglu, Johnson e Robinson (2002). 

Explicando esse reverso sobre a fortuna desses dois grupos de países, 

Acemoglu, Johnson e Robinson (2002) argumentaram que os imigrantes 

escolheram EUA e Canadá pelos menores riscos, associados a locais menos 

povoados. Essa ocupação de forma ordenada trouxe aos países instituições de longo 

prazo que fizeram com que os insumos produtivos se tornassem mais importantes 

que as riquezas naturais na explicação do crescimento.  

A partir dos trabalhos seguintes, Acemoglu, Johnson e Robinson (2002) e 

(2005), essa hipótese ficou conhecida como “historical growth development path”. 

Ligadas a estas instituições, segundo os autores, estavam aspectos como 

volatilidade econômica atual, instabilidade política e qualidade da política 

macroeconômica atual, por exemplo, mas a partir daí diversos trabalhos 

começaram a teorizar sobre quais foram essas instituições iniciais que tiveram esse 

efeito sobre essas economias. 
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A exemplo dos modelos do segundo tipo ou de transbordamento, conforme 

definição de Higachi e Porcille (1998), Puga (2010) observa que esses ganhos de 

produtividade levam também a maiores salários, o que leva consequentemente a 

um efeito conhecido como economias de aglomeração. De acordo com o autor, os 

agentes econômicos escolhem se localizar próximos uns dos outros, mesmo sob as 

desvantagens das aglomerações e os preços mais altos dos imóveis e dos aluguéis, 

devido à geração de economias de escala externas às firmas, que fazem com que 

estas exibam, em alguns casos, retornos crescentes de escala. Esses ganhos de 

produtividade decorrentes desses retornos, levam também a maiores salários para 

os trabalhadores, levando a um efeito conhecido como economias de aglomeração. 

Segundo Marshall (1890) as economias de aglomeração podem surgir a 

partir de três elementos principais conhecidos como “tríade marshalliana”. Esses 

elementos são I) a proximidade das matérias-primas e insumos de produção; II) a 

concentração de trabalhadores qualificados para aquela atividade específica e III) 

devido aos efeitos de transbordamento entre trabalhadores e firmas de um mesmo 

setor, também conhecidos como “spillover effects”.  

Uma evolução dessa tríade são as quatro categorias de classificação das 

economias de aglomeração apresentadas por Glaeser et al. (1992), que são as 

economias de localização; as economias de urbanização; as externalidades de 

Marshall-Arrow-Romer (MAR) e as externalidades Jacobs. (Marshall, 1890; 

Jacobs, 1969). 

As economias de localização e as economias de urbanização estão 

relacionadas aos efeitos estáticos das economias de aglomeração, que fazem com 

que as firmas e os trabalhadores de um setor escolham uma localização específica. 

Essas economias de localização acontecem a partir de aumentos na produtividade, 

devido ao compartilhamento de insumos e do aumento da interação entre firmas 

e trabalhadores de um mesmo setor. Já as economias de urbanização acontecem 

devido aos benefícios da concentração do mercado consumidor, da indivisibilidade 

dos bens públicos e também de um melhor acesso a serviços especializados.  

Já as externalidades, MAR e Jacobs, estão relacionadas aos efeitos 

dinâmicos das economias de aglomeração. No caso das externalidades MAR, o 

aumento da produtividade é oriundo de estruturas produtivas especializadas, que 

fazem com que as firmas e os trabalhadores de um mesmo setor gerem um efeito 
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transbordamento entre si, causando uma sinergia de conhecimento, impactando 

positivamente sobre os ganhos de produtividade. Já o caso das externalidades 

Jacobs, se referem a ganhos de produtividade das firmas em regiões diversificadas 

setorialmente, onde o efeito transbordamento acontece, a exemplo das 

externalidades MAR, mas neste caso, entre firmas e trabalhadores de setores 

diferentes. 

O conceito de compartilhamento de insumos da teoria marshalliana 

depende da existência de economias de escala na produção dos insumos, o que faz 

com que firmas isoladas estejam em desvantagem. Segundo Rosenthal e Strange 

(2004), empresas localizadas em locais onde existe concentração da indústria 

podem terceirizar sua demanda de insumos para os produtores. Estes, por sua vez, 

adquirem ganhos de produtividade devido à escala de produção mais eficiente. 

De acordo com Beaudry e Schiffaureova (2009), um dos principais fatores 

que geram esse efeito, transbordamento de conhecimento, é a amplitude do 

mercado de trabalho, que faz com que exista uma maior mobilidade entre firmas 

de trabalhadores qualificados, além de uma maior oportunidade para 

trabalhadores desempregados.  

No entanto, Rosenthal e Strange (2004) atentam para os maiores riscos 

relacionados a esse pooling de mercado de trabalho. O primeiro é o risco de rescisão 

contratual. Se as habilidades dos trabalhadores e as necessidades das empresas são 

específicas, as demandas são mais facilmente supridas em um setor mais 

concentrado, onde facilmente se encontra trabalhadores mais qualificados do que 

outros para aquela atividade específica, ou pelo menos que aceitem um salário 

menor. 

Outra fonte de risco, a partir desse tipo de mercado de trabalho, é a 

sujeição das empresas aos choques negativos, capazes de reduzir sua atividade e 

resultar em perda de emprego para os trabalhadores. Será muito mais difícil para 

o trabalhador conseguir um emprego se o restante dos trabalhadores for do mesmo 

setor ou atividade específica. 

Tanto as externalidades MAR quanto as economias de localização se 

referem a aumentos na produtividade, externos à firma mas internos à indústria 

e, portanto, se referem a efeitos positivos oriundos das estruturas produtivas. Logo, 

é possível agrupar esse tipo de externalidade como externalidades de 
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localização/MAR. No caso das economias de urbanização e as externalidades 

Jacobs, as mesmas se referem a ganhos de produtividade externos às firmas e 

externos ao setor e, portanto, é possível agrupar esses dois tipos em um só, 

chamado de externalidades de urbanização/Jacobs. Ambos os casos, em contextos 

estáticos e dinâmicos. 

Apesar dos inúmeros trabalhos que apresentam evidências da existência 

dessas economias de aglomeração, as fontes destas externalidades continuam sendo 

um grande desafio empírico. Glaeser et al. (1992), em um trabalho onde testam 

essas hipóteses teóricas, utilizaram dados de crescimento do emprego e do salário 

de 170 cidades dos Estados Unidos, para o período de 1956 a 1987. Os autores 

encontraram resultados que corroboram com a hipótese de externalidades de 

urbanização/Jacobs.  

No entanto, trabalhos como Henderson et al. (1995), Combes (2000), 

Cingano e Schivardi (2004) e Baldwin, Brown e Rigby (2010) encontraram 

resultados contrários, consistentes com a hipótese de externalidades de 

localização/MAR. Combes e Gobillon (2015) salientam que, para países em 

desenvolvimento, essa evidência empírica é ainda bastante escassa. 

Trabalhos como Duranton e Puga (2004), Beaudry e Schiffaureova (2009) 

fazem uma extensa revisão de diversos trabalhos que investigam as fontes dessas 

externalidades. Esses trabalhos, que procuram entender o motivo desses resultados 

divergentes, concluíram que esses resultados discrepantes são largamente 

influenciados pela qualidade dos dados   e metodologias empregadas. 

Trabalhos teóricos como Rosenthal e Stange (2004), Combes e Gobillon 

(2015) e trabalhos empíricos como Henderson (1997) e (2003), Combes (2000), 

Combes, Magnac e Robin (2004), Blien, Suedekum e Wolf (2006), Paci e Usai 

(2008), Mameli, Faggian e Maccann (2014), Kemeny e Storper (2015) e Araújo 

Júnior, Gonçalves e Almeida (2015) propõem incorporar simultaneamente as 

dimensões setorial, temporal e geográfica das economias de aglomeração. Desse 

modo, esses trabalhos procuram identificar empiricamente não só as externalidades 

estáticas, como também efeitos de externalidades dinâmicas e espaciais. 

Para o Brasil, Silva e Silveira Neto (2007) analisaram a taxa de 

crescimento do emprego entre 1994 e 2002, em 99 indústrias por unidade da 
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federação, e encontraram efeitos positivos para externalidades de diversificação6. 

Também no Brasil, Catela, Gonçalves e Porcile (2010) analisaram 23 indústrias 

em 524 cidades brasileiras. Utilizando dados do crescimento dos salários, entre 

1997 e 2007, como medida para produtividade, os autores também encontraram 

efeitos positivos para externalidades de diversificação. 

Badia e Figueiredo (2007), adicionando a dimensão temporal das 

economias de aglomeração a um painel de dados, estimaram uma regressão para 

cada uma das nove indústrias analisadas. Os autores utilizaram como variável 

explicativas defasagens temporais das mesmas. Segundo os autores, com essa 

estratégia não foi possível analisar o efeito global das variáveis, mas foi possível 

corrigir a simultaneidade entre o crescimento do emprego local e as variáveis 

explicativas, controlando efeitos fixos e endogeneidade temporal. Foram 

encontrados resultados de persistência dos efeitos dinâmicos das economias de 

aglomeração que corroboram com as externalidades Jacobs. 

Araújo Júnior, Gonçalves e Almeida (2015), em uma metodologia que 

aborda simultaneamente as dimensões industrial, geográfica e temporal das 

economias de aglomeração, distinguiram os efeitos estáticos e dinâmicos das 

externalidades, a partir de dados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), 

entre 1995 e 2013. Os autores concluíram que, controlando por características da 

estrutura econômica local, os principais resultados apontam que fatores 

relacionados ao tempo e às regiões vizinhas são relevantes para o crescimento local. 

Foram também encontrados impactos positivos e negativos das externalidades de 

diversificação e especialização sobre o crescimento local. 

Existem diversas abordagens teóricas que buscam entender como se dá o 

efeito das externalidades sobre a produtividade. De acordo com Rosenthal e 

Strange (2004), o conhecimento leva tempo para ser acumulado e difundido. Desse 

modo, é possível que uma atividade econômica específica de um período anterior 

seja relevante na produtividade do período atual. Nesse caso, duas firmas iguais 

                                                           
6 São externalidades que ocorrem entre os setores industriais e são favorecidas pela transferência 
de conhecimento que vêm de fora. Desse modo, a variedade e a diversidade desses setores 
localizados próximos e geograficamente concentrados promovem inovação e crescimento 
(GLAESER et al, 1992; GREUNZ, 2002; PANNE, 2004). 
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localizadas, em um mesmo lugar, poderiam se beneficiar de economias de 

aglomeração, dependendo de quanto tempo uma delas estivesse naquela localidade. 

Um importante trabalho nessa literatura, Arrow (1962) apresenta o 

conceito de learning-by-doing, em que o aumento da produtividade das firmas é 

decorrente da capacidade das mesmas aprenderem uma atividade específica e se 

tornarem habilidosas nessa atividade. Romer (1986) estendeu a ideia dos 

transbordamentos de conhecimento através da importância da acumulação de 

conhecimento para explicar as diferenças de crescimento econômico entre as 

regiões, sendo um grande exemplo de externalidade dinâmica. 

Essa abordagem de crescimento, através das externalidades do 

conhecimento, ganhou importância a partir da teoria do crescimento endógeno 

com trabalhos como Lucas (1988) e Romer (1986). De acordo com esses autores, 

as inovações são afetadas por essas externalidades (ou economias externas de 

escala dinâmicas), que derivam desses efeitos de transbordamento sem custo, 

devido à proximidade física dos agentes. 

Introduzindo custos de transporte, retornos crescentes e economias de 

escala em modelos de concorrência imperfeita, o artigo seminal de Krugman (1991) 

apresenta o desenvolvimento teórico da Nova Geografia Econômica (NGE), com 

o objetivo de reconhecer e explicar a distribuição heterogênea das atividades 

econômicas no espaço.  

A ideia central da NGE é explicar a concentração espacial da atividade 

econômica por meios dos fatores de aglomeração de segunda natureza, pressupondo 

uma homogeneidade na distribuição dos fatores de primeira natureza (acesso à 

água, à terra e a minérios, amenidade das condições climáticas, acesso para vias 

navegáveis, etc).  São considerados fatores de aglomeração, de segunda natureza, 

o tamanho do mercado, o mercado de trabalho e as economias externas puras, 

resgatando, portanto, muito das externalidades de MAR. (SOUZA, 2007). 

 As condições necessárias para a ocorrência de concentração, segundo a 

NGE, decorrem de alguns elementos, entre eles, retornos crescentes de escala, 

competição imperfeita e custos de transporte. Como explica Souza e Porto Jr. 

(2009), essas condições estão interligadas, uma vez que em um mercado de 

competição imperfeita implica que o tamanho da indústria interfere na definição 

do lucro máximo. Se o tamanho da indústria interfere, e os fatores de produção 
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são indivisíveis, o custo fixo se dilui, levando a situação de economia de escala ou 

retorno de escala. Por fim, a existência de retorno crescente de escala e a 

indivisibilidade dos insumos e produtos realça a importância do custo de 

transporte para a localização, uma vez que estas condições implicam na 

impossibilidade de produção disseminada em cada localidade. 

 Os fatores de aglomeração de segunda natureza que impulsionam a 

formação de aglomerações, e, portanto, o crescimento local, são chamadas de forças 

centrípetas, e as que impulsionam a dispersão são denominadas forças centrífugas. 

Segundo Fujita e Krugman (2004), entre as primeiras podemos destacar: as 

ligações para frente (influência com o mercado consumidor) e para atrás (demanda 

com os fornecedores); a concentração do mercado de trabalho, que permite maior 

acesso a bens e serviços e maiores salários e transbordamento de conhecimento. 

Por outro lado, entre as forças centrífugas destacáveis estão: a imobilidade dos 

fatores de produção, principalmente a terra, aluguéis e os custos de 

congestionamento.  

 Como explicam Fujita, Krugman e Venables (1999), os fatores que 

impulsionam a aglomeração não são suficientes para explicar a persistência da 

concentração espacial da produção, no longo prazo. É por meio do beneficiamento 

mútuo entre aglomerações e economias de escala que ocorre o mecanismo dinâmico 

de auto reforço endógeno. O aumento do mercado de trabalho depende do aumento 

dos salários, o qual depende, por sua vez, do aumento das economias de escala.  

O processo circular e cumulativo, onde um fator positivo é ao mesmo tempo 

causa e efeito para outros fatores positivos, foi denominado “causação circular 

cumulativa”, e foi inicialmente conceituado por Myrdal (1957), para fins de 

explicar a formação de países desenvolvidos e subdesenvolvidos e a importância 

da intervenção governamental. Tal conceito foi utilizado nos modelos kaldorianos 

e posteriormente incorporado ao modelo de competição monopolística de Dixit e 

Stiglitz (1977). Esse modelo, como explica Vieira (2009), além de produzir uma 

estrutura analítica não disponível anteriormente, manteve os resultados de 

equilíbrio geral dos modelos clássicos, incorporando também a questão dos 

retornos crescentes ao nível da empresa, gerados por meio das preferências dos 

consumidores e da demanda por variedade das firmas, não os tratando, portanto, 

como fatores externos às empresas. 
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 Fujita, Krugman e Venables (1999) destacam o papel do modelo Dixit-

Stiglitz, como sendo o modelo inicial que permitiu a incorporação de pressupostos 

mais realistas dentro na NGE, entre eles o custo de transporte e a mobilidade dos 

fatores de produção. O papel do custo de transporte para a NGE será discutido 

na próxima subseção. 

 Um ponto importante é como a NGE relaciona aglomerações e crescimento 

econômico. Os fatores impulsionadores de aglomeração, como os spillovers 

tecnológicos, geram como resultado um efeito de crescimento concentrado 

geograficamente. Esse efeito provoca uma dinâmica centro-periferia, podendo levar 

a uma situação socialmente indesejável. Pode-se pressupor que o crescimento, via 

concentração regional, é um jogo do tipo soma zero, pois os ganhos das regiões 

centrais seriam advindos das perdas das regiões periféricas. De fato, o crescimento 

econômico é influenciado em grande parte pelos ganhos aglomerativos de uma 

região, entretanto, há indicações de um efeito transbordamento de inovação e de 

novas empresas para as regiões periféricas, gerando benefícios mesmo para as 

localidades menos dinâmicas (FUJITA E THISSE, 2002; MARTIN E 

OTTAVIANO; 1999, 2001; DUPONT, 2007). 

  

3.2 AS ABORDAGENS TEÓRICAS SOBRE O PAPEL DA 

INFRAESTRUTURA SOBRE O CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 

O trabalho de Aschauer (1989) foi pioneiro dentro da literatura de 

crescimento econômico ao reconhecer o papel da infraestrutura no crescimento do 

produto. O autor evidenciou que a queda de produtividade na economia 

americana, nos anos 70 e 80, foi decorrente de um declínio nos investimentos em 

capital público, abrindo espaço para nova rodada de estudos sobre o tema. O 

modelo teórico proposto considera que o nível de produção do setor privado é 

função do emprego, capital e da oferta de capital público. Os resultados 

encontrados no exercício empírico indicaram que a elasticidade do produto em 

relação ao estoque de capital público nos Estados Unidos era 0,34, ou seja, para 

cada um por cento investido pelo governo implicaria em 0,34 por cento de aumento 

no produto.  
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Outros trabalhos foram publicados para os Estados Unidos, os quais 

também analisavam a influência do capital público sobre a infraestrutura a nível 

nacional e que confirmavam os resultados encontrados por Aschauer, assim como 

Holtz-Eakin (1988) e Munnell (1990a). Entretanto, tais trabalhos foram criticados 

pelos valores relativamente altos encontrados para a elasticidade do produto com 

relação ao estoque de capital público, estimativas feitas a nível estadual que 

encontraram valores entre 0,15 e 0,20 (COSTA, ELLSON E MARTIN; 1987; 

EISNER, 1991; MUNNELL, 1990b) e estimativas a nível de regiões 

metropolitanas, entre 0,03 e 0,08 (DUFFY-DENO E EBERTS, 1989; EBERTS, 

1990). 

Também dentro da literatura de crescimento, Barro (1990) desenvolve um 

modelo de crescimento endógeno no qual o financiamento do gasto governamental 

depende da receita tributária. Caso o governo deseje aumentar o nível de 

investimento público será necessário diminuir o dinheiro disponível com as 

empresas, acarretando uma diminuição do investimento privado. O efeito sobre o 

produto agregado irá depender da natureza do gasto e do tamanho do governo. 

Basicamente, o gasto público está dividido em produtivo – infraestrutura, direito 

de propriedade e outros que fazem parte da função de produção do setor privado 

- e não produtivo – como o consumo do governo. O aumento dos gastos não 

produtivos sempre implicará em queda na taxa de crescimento, enquanto o 

aumento de gastos produtivos, como oferta de rodovias, terá um efeito ambíguo, 

dependendo se os gastos estiverem acima ou abaixo do ponto ótimo de 

maximização da produtividade. Aumento de gastos públicos produtivos, se 

estiverem abaixo do ponto ótimo, permitirá o aumento da taxa de crescimento. 

Portanto, conclui-se, que o retorno do investimento em infraestrutura está 

condicionado ao nível de gastos públicos. 

Como notamos, vários trabalhos pós Aschauer (1989) encontraram 

resultados que indicam uma forte correlação entre infraestrutura e produtividade, 

tanto para países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Entretanto, um dos 

primeiros trabalhos a chamar a atenção para a possibilidade de causalidade reversa 

entre produtividade e investimento, ou a possibilidade de correlação espúria, foi 

Fernald (1999). O autor parte de um pressuposto relativamente simples: se a 

infraestrutura é um dos principais determinantes do crescimento econômico, 
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espera-se, portanto, que haja uma relação consistente entre aumento da 

produtividade e capital público nas indústrias que são usuárias intensivas de 

rodovias. O modelo assume uma função de produção que inclui entre os insumos, 

além de capital e trabalho, a oferta do setor de transporte. A oferta do setor de 

transporte, por sua vez, depende da oferta de rodovias e do número de veículos.  

Segundo o autor, se o viés de causalidade reversa estiver presente, isto é, o 

crescimento da economia for o determinante do aumento do investimento público 

e não o contrário, o efeito do crescimento rodoviário sobre a produtividade das 

indústrias intensivas em rodovias não apresentará tendência. Os resultados dos 

exercícios econométricos constataram que, entre 1953 e 1973, o retorno médio nos 

Estados Unidos dos investimentos em rodovias tiveram um efeito sobre a 

produtividade de 10% ao ano em média, e sem resultados positivos após 1973 até 

1995. Segundo Rodríguez (2006), uma das implicações desse estudo é que o retorno 

dos investimentos em rodovias será maior em países deficientes de infraestrutura, 

da mesma forma que foi encontrado para os Estados Unidos pré-1973. 

Segundo Turner (2009), apesar da contribuição de Fernald (1999) não ter 

resolvido de maneira suficiente o problema de endogeneidade, trouxe uma 

tentativa de controlar o problema de simultaneidade que prejudicava os resultados 

dos trabalhos anteriores. Essa preocupação, presente no trabalho de Fernald 

(1999), contribuiu para que os trabalhos seguintes desenvolvessem diferentes 

abordagens para resolver esse problema. Em resumo, os trabalhos optaram entre 

o uso de variáveis instrumentais7, ou métodos quase-experimentais, e a 

pressuposição de uma variação exógena da variável dependente. 

Chandra e Thompson (2000) partem do pressuposto de que uma nova 

rodovia é definida exogenamente para regiões não metropolitanas para utilizar 

uma abordagem quase-experimental. Os resultados desse artigo serão trabalhos 

expostos, com mais detalhes no capítulo 4. Pelo lado teórico, o modelo proposto 

pelos autores inova ao indicar qual a relação das rodovias e a composição da 

atividade econômica, e a consequência para a distribuição populacional. 

Em suma, as conclusões do modelo predizem que uma indústria ou empresa 

especializada na transação de bens e serviços será beneficiada com as novas vias, 

                                                           
7 A discussão sobre Variáveis Instrumentais será feita no capítulo 5. 
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principalmente uma indústria que seja low cost producer e localizada ao longo ou 

próxima à rodovia. Portanto, o modelo prevê que o benefício de novas rodovias é 

heterogêneo entre as indústrias e dependente da distância. 

A contribuição de Chandra e Thomson (2000) trouxe como diferencial uma 

modelagem focada em uma dinâmica de crescimento local, e apesar de trabalhos 

anteriores como Duffy-Deno e Eberts (1989) e Eberts (1990) já focarem nas regiões 

metropolitanas como objeto de estudo, estes basicamente empregaram a teoria de 

função de produção agregada já utilizada a nível nacional e aplicaram para o plano 

local, pressupondo que a estabilidade de preço e quantidade dos insumos – capital 

e trabalho – a nível nacional se mantém similar a nível regional. 

Indo além dos modelos de crescimento econômico, Haughwout (2002) 

propõe uma abordagem de equilíbrio espacial, que destaca a importância da 

infraestrutura na determinação da distribuição espacial da atividade econômica, 

uma vez que a oferta de rodovias é um dos fatores tanto da função de produção 

local como também da função de utilidade das famílias. A inclusão da oferta de 

infraestrutura na função utilidade considera que, tanto para empresas quanto para 

o trabalhador, um aumento de rodovias será benéfico, resultando, entretanto, em 

um possível aumento no preço da terra e de congestionamento.   

As economias de aglomeração, sejam elas advindas das economias de 

localização ou das externalidades de MAR, consideram como fator essencial para 

a dinâmica da economia a distância entre os agentes. Considerando isso, trabalhos 

como Matlaba et al. (2012), Silva e Silveira Neto (2007), Ades e Glaeser (1995) 

incluem em seus exercícios uma variável que considera a distância em quilômetros 

até uma cidade polo. Em suma, como explica Duranton e Turner (2012), diversos 

trabalhos sobre externalidades, como Glaeser et al. (1992) e Henderson et al. 

(1995), não se preocupam em explicar a relação entre oferta de infraestrutura e 

externalidades.  

Completando essa lacuna, Eberts e McMillen (1999) revisam como a teoria 

sobre economias de aglomeração incorpora a oferta de capital público. Em geral, 

a visão é que são geradas externalidades positivas quando empresas em uma 

mesma área compartilham certos insumos, como mercado de trabalho, tecnologia, 

redes de fornecedores. Os autores destacam que entre os insumos compartilhados, 

o capital público – rodovias, água tratada, sistemas de comunicação, etc – é aquele 
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mais tangível, onde o efeito é observado de maneira direta. Entre as formas que a 

infraestrutura afeta a atividade econômica, a mais importante, segundo os autores, 

é que o aumento do capital público aumenta a produção, sem implicar custos 

diretos para a empresa. A interpretação teórica é que investimentos em 

infraestrutura, principalmente rodoviária, reduzem as deseconomias de 

aglomeração, como a diminuição no tempo de congestionamento.  

Em relação à interpretação da NGE, o papel da infraestrutura de transporte 

está relacionado às forças centrípetas e forças centrífugas, isto é, os fatores que 

motivam a aglomeração ou a dispersão das atividades econômicas. Como explicam 

Fujita, Krugman e Venables (1999), as empresas irão se localizar onde possam 

minimizar os custos de transporte entre fornecedores, insumos e o mercado 

consumidor.  

O modelo de Krugman (1991) considera que na presença de economias de 

escala e baixo custo de transporte, a tendência é que a maioria das empresas irão 

se localizar em regiões centrais, com exceção daquelas fortemente ligadas ao 

insumo, como mineradoras. A concentração espacial permitirá que as empresas 

explorem as economias de escala e de aglomeração. Por outro lado, economias 

subdesenvolvidas, com baixa oferta de infraestrutura e, portanto, altos custos de 

transporte, irão manter a produção dispersa, pois não serão capazes de atender 

mercados consumidores distantes. Com a produção dispersa, não haverá economias 

de escala tampouco a concentração de mercado de trabalho. A falta de 

concentração do mercado de trabalho impedirá o crescimento dos salários, não 

permitindo a geração de um processo circular e cumulativo na economia. 

 

3.3 MODELO SOBRE CRESCIMENTO E TRANSPORTE URBANO DE 

DURANTON AND TURNER (2012) 

 

 O modelo proposto por Duranton e Turner (2012) relaciona a infraestrutura 

de transporte e o crescimento urbano. O modelo considera que existe uma relação 

entre o crescimento do emprego a nível municipal, o nível passado do emprego e 

a oferta de rodovias. O modelo também considera que há uma relação entre a 

variação da infraestrutura e o nível passado do emprego, como também do nível 

passado da infraestrutura. Portanto, o modelo não ignora o problema de 
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causalidade reversa presente em estudos sobre investimentos e crescimento 

econômico.  

 O modelo incorpora o mecanismo de causação circular, descrito tanto nas 

teorias de aglomeração como da NGE, pois parte de um modelo maximizador para 

explicar o comportamento dos indivíduos, e posteriormente o próprio emprego 

local. Além disso, como explicam Duranton e Turner (2012), o modelo se 

assemelha à literatura de crescimento econômico, entretanto, diminui o problema 

de heterogeneidade – cultura, instituições, entre outros - presente em estudos de 

crescimento a nível nacional.  

 Como salienta Duranton e Puga (2013), o modelo proposto se aproxima das 

teorias de cidade monocêntrica, onde a oferta de terra é endogeneamente 

determinado. Além disso, leva-se em conta economias de aglomeração ao 

considerar que o salário é crescente concomitante com o nível do emprego, e 

deseconomias de aglomeração, com a inserção na função utilidade do custo de 

deslocamento, sendo esta uma função do congestionamento.  

 Inicialmente, o modelo parte de uma função utilidade de um residente 

representativo:  

� = ��1−�−	
��	
��	(1 − � − )1−�−	                                  (1) 

 

onde U é a utilidade; C é uma cesta de consumo; X é a distância viajada; L é a 

demanda por terra (áreas); A e �,  ∈ (0,1) são parâmetros positivos. 

Sob uma restrição, 

 

� = � + �
 + ��                                       (2) 
onde w é a renda na cidade; p é o preço da viagem por unidade de distância; e q 

é o preço da terra por unidade de área. O preço da cesta de consumo de bens (C) 

está normalizado para 1.  

Problema de maximização do indivíduo representativo: 
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max�,�,�   ��1−�−	
��	
��	(1 − � − )1−�−	 

 

sujeito a                                  � = � + �
 + ��                                (3) 
 

Lagrangeano 

 

ℒ = ��1−�−	
��	
��	(1 − � − )1−�−	 + )(� − � − �
 − ��)              (4) 

 

Condição de primeira ordem (CPO) para C: 

 

+ℒ
+� = (1 − � − ) ��1−�−	−1
��	

��	(1 − � − )1−�−	 − ) = 0                     (5) 
 

Substituindo (1) em (5), obtém-se: 

 

(1 − � − )
� � = )                                      (6) 

 

Condição de primeira ordem (CPO) para L: 

 

 

+ℒ
+� = 

��	(1 − � − )1−�−	
��1−�−	
��	−1

��	(1 − � − )1−�−	 − )� = 0              (7) 
 

Substituindo (1) em (7), obtém-se: 
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�

�
� = )                                               (8) 

 

Condição de primeira ordem (CPO) para X obtém-se: 

 

+ℒ
+
 = �

��	(1 − � − )1−�−	
��1−�−	
�−1�	

��	(1 − � − )1−�−	 − )� = 0                  (9) 
 

Substituindo (1) em (9): 

 

�



�
� = )                                       (10) 

 

Substituindo (6), (8) e (10) em (6), obtém-se ):  

 

� = (1 − � − )� + �� + �
) = �

)                      (11) 
 

Substituindo (11) em (6) obtém-se a função demanda de C: 

 

� = (1 − � − )�                                     (12) 
 

Substituindo (11) em (8) obtém-se a função demanda de L: 

 

� = �
�                                            (13) 
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Substituindo (11) em (10) obtém-se a função demanda de X: 

 


 = ��
�                                            (14) 

 

Substituindo (12), (13) e (14) em (1), obtém-se a função utilidade indireta V: 

 

1 = ��
���	                                           (15) 

 

O custo de viagem por unidade de distância é dada por: 

 

� = 2−3(4
)3                                      (16) 
 

onde p é o custo de viagem por unidade de distância; R é o número de rodovias; 

N é o número de empregados na cidade e X é a distância viajada. A função 16 

assume retorno constante de escala, isto é, dobra-se o número de rodovias e de 

viagens e o custo de viagem permanece igual. 

A oferta de terra na cidade é determinada por: 

 

� = 5
6                                          (17) 
 

onde L é a oferta de terras; b é um parâmetro positivo; X é a distância viajada; e 

7 é um parâmetro positivo. Nesse caso, a oferta de terra não está limitada ao preço 

da terra e sim pela disposição dos residentes pelo deslocamento. 

A renda na cidade é determinada por: 
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� = �48                                         (18) 
 

Onde � é um salário de reserva; N é o emprego e 9 é um parâmetro positivo. A 

equação 18 representa uma economia de aglomeração, na qual o salário aumenta 

conforme maior o nível de emprego. 

Substituindo (18) em (13) e igualando o resultado a (16): 

 


 = (��48−323) 11+3                            (19) 
 

Substituindo (17) e (18) em (13): 

 

� = �48
5
6                                     (20) 

 

E substituindo (14), (18), (20) em (15): 

 


 = [ ���	
�5	(�48)1−�−	]

1�+6	                       (21) 
 

Igualando (19) a (21), obtêm-se o emprego de equilíbrio N* de uma cidade em 

função de R: 

 

4 ∗(2) = [( �
��)1+3 (��)(�3−6	)2−3(�+6	)]

−1�3(1+8)−6	(8−3)−8(1+3)(1−	)      (22) 
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O emprego N em uma cidade se ajusta ao steady-state N*, de acordo com a 

equação abaixo: 

 

4?+1 = 4 ∗@4?1−@                                     (23) 
 

onde A ∈ (0,1) é o parâmetro de ajustamento ao steady-state. 

Substituindo (22) em (23), a evolução do emprego em uma dada cidade é: 

 

4?+1 = B?2?C4?1−@                                  (24) 
 

onde D ≡ @3(�+6	)
�3(1+8)−6	(8−3)−8(1+3)(1−	), e B? = [( G

HI)1+3(��)(�3−6	)]
−LMN(1+P)−QR(P−N)−P(1+N)(1−R)

. 

Tomando logs da equação acima: 

 

ST,?+1 − ST,? = DUT,? − AST,? + VT + WT,?                  (25) 
 

onde S = log 4 , U =  log 2, V = log B, e WT,? é um erro cidade específico. 

Relembrando que A é o parâmetro de ajustamento do emprego ao steady-state do 

emprego, o VT o efeito das características municipais e D o principal parâmetro de 

interesse, que descreve qual a taxa de resposta do emprego municipal à oferta de 

rodovias. 

 Por sua vez, o modelo assume que, 

 

                                    2T?+1 = VZ[+\2[^2?1−_4?̀                        (26) 
Onde a, b ∈ (0,1). Sendo a o parâmetro de ajustamento. 

Tomando logs da equação acima: 
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UT?+1 − UT? = −aUT? + bST? + cT + W2T?            (27) 
 

 Onde U =  log 2, S = log 4 , cT as características municipais e W2T,? é um 

erro cidade específico.  b é o parâmetro o qual descreve a taxa de resposta da 

variação das rodovias ao nível de emprego inicial. 
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4. EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS: ACUMULAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA E CRESCIMENTO 

 

 

Existe uma extensa literatura que examina a relação entre provisão de 

infraestrutura e alterações positivas na economia, como aumento em variáveis 

como renda, emprego e consumo e que, consequentemente, levam ao crescimento 

econômico. Teoricamente, os estoques de infraestrutura, entre eles a infraestrutura 

rodoviária, estão diretamente relacionados à evolução do valor adicionado e 

indiretamente são responsáveis por afetar o produto através do aumento da 

produtividade total dos fatores.  

Diversos trabalhos como Easterly e Rebelo (1993), Cardoso (1992), Servén 

(1996), Ramirez (1999), Pinho (2001), Rozas (2010) e Mussolini e Teles (2010) 

evidenciam o papel dos investimentos em infraestrutura como estímulo ao 

aumento do investimento privado. Para o Brasil, Ferreira e Maliagros (1998) 

evidenciaram, em seu trabalho, que a redução dos investimentos em infraestrutura 

pode ter sido um dos fatores mais importantes na explicação da queda da 

produtividade observada durante os anos 1980. 

Segundo Ferreira e Maliagros (1998), o mecanismo pelo qual esse efeito 

positivo da acumulação de infraestrutura e crescimento acontece, começa com 

alterações sobre a oferta agregada, onde uma maior dotação de infraestrutura leva 

a um produto final maior. Desse modo, contudo, levando a um aumento da 

produtividade total dos fatores. Esse aumento da produtividade acaba sendo 

também responsável pelo mecanismo que gera o aumento da remuneração do 

capital fixo privado, estimulando a formação de novos investimentos privados e a 

geração de novos empregos.  

Oliveira e Turolla (2012) evidenciam também que a acumulação de 

infraestrutura tem aditivamente a capacidade de não só gerar externalidades 

positivas, mas como também reduzir as externalidades negativas na economia. 

Além disso, autores como Calderón e Servén (2004) defendem também que o 

subdesenvolvimento desses setores de infraestrutura pode levar a altos custos 

econômicos e sociais. Isso acontece, especialmente, com os setores de transporte e 

de energia, que são considerados fundamentais no desenvolvimento das economias. 
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Além dos trabalhos que buscam entender a relação dos investimentos sobre 

os setores de infraestrutura, de modo geral sobre o crescimento econômico, existem 

também diversos trabalhos na literatura voltados principalmente à compreensão 

do papel do desenvolvimento das malhas rodoviárias e o crescimento econômico.  

Segundo Duranton, Morrow e Turner (2014) uma das principais 

justificativas no entendimento do efeito dos investimentos nas rodovias sobre o 

crescimento econômico é o de que a construção e manutenção da infraestrutura de 

transporte está entre uma das políticas mais custosas que os governos precisam 

enfrentar. Além disso, a compreensão dos efeitos destes tipos de investimentos 

ainda permanece bastante rudimentar na literatura. 

Berndt e Hansson (1991) estimaram o efeito do estoque de infraestrutura 

– aeroportos, rodovias, água e saneamento básico, transporte público - sobre a 

queda da produtividade na Suécia. Os autores encontraram uma correlação 

positiva entre a diminuição do estoque de infraestrutura e a queda na 

produtividade entre os anos de 1960 e 1980. Segundo os autores, investimentos em 

infraestrutura causam uma redução dos custos fixos e levam a um aumento da 

produtividade. 

Utilizando dados físicos de infraestrutura, como unidades físicas de 

ferrovias, estradas, capacidade energética e telefones como proxy para acumulação 

de infraestrutura, Sanchez-Robles (1998) encontrou efeitos positivos e 

estatisticamente significantes sobre o crescimento do produto. Efeito que 

desaparece quando a infraestrutura é medida pela parcela do PIB, destinada ao 

investimento em infraestrutura, indicando um limite sobre esse efeito. 

Também utilizando dados físicos de infraestrutura para estimar o efeito 

desta variável sobre a produtividade e o crescimento econômico, Fernald (1999) 

estimou o impacto da construção de rodovias sobre as indústrias, nos Estados 

Unidos, entre os anos de 1960 e 1990. Segundo o autor, indústrias que fizeram uso 

intensivo de rodovias foram aquelas que apresentaram maiores ganhos de 

produtividade. O autor levou em consideração o problema da endogeneidade, 

observando que a construção das rodovias foi exógena às ações das indústrias, no 

período em questão. 

De acordo com Calderón e Servén (2002), em um estudo comparando o 

crescimento latino-americano ao crescimento de sete países do Leste Asiático, entre 
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os anos de 1980 e 1997, aproximadamente um terço da defasagem de crescimento 

entre essas duas economias pode ser explicado pelas diferenças em acumulação de 

infraestrutura entre elas. Os autores também concluíram que aumentos do estoque 

de infraestrutura têm um impacto positivo e estatisticamente significante sobre o 

crescimento de longo prazo, além de um impacto negativo e estatisticamente 

significante sobre a concentração de renda. 

De acordo com Nijkamp e Poot (2004), dentre as políticas fiscais que 

envolvem aumento dos gastos do governo, redução de impostos e aumentos dos 

gastos com educação, defesa e infraestrutura, são os gastos relacionados à educação 

e infraestrutura que apresentam resultados mais positivos e estatisticamente 

significantes devido ao aumento da produtividade total dos fatores decorrentes 

deste tipo de investimento. 

Segundo Perrotti (2011), os déficits estruturais no setor de infraestrutura 

na América Latina tiveram um efeito correspondente à barreiras e distorções 

maiores do que as barreiras alfandegárias e cambiais entre os países. Segundo o 

autor, a América Latina e o Caribe teriam de investir cerca de 7,9% do PIB entre 

os anos de 2006 e 2020 para conseguirem reduzir a diferença existente entre essa 

economia e o Leste asiático. 

O Quadro 1 apresenta um resumo dos principais artigos, variáveis e 

resultados, que relacionam a acumulação de infraestrutura e crescimento 

econômico. 

Outro trabalho que analisa a relação entre oferta de rodovias e distribuição 

espacial da população é Baum-Snow (2007). Este trabalho utilizou dados para o 

período de 1950 a 1990, das cidades centrais dos Estados Unidos, para estimar se 

a construção de uma rodovia interestadual resultou em um efeito de 

suburbanização. Os resultados encontrados pelo autor indicam que a construção 

de rodovias nos Estados Unidos causou, em média, um deslocamento de 9% da 

população das cidades centrais para o entorno.  
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Quadro 1 - Principais artigos de crescimento econômico sobre a importância da infraestrutura 
Continua. 

Artigo  Variável de 
Interesse 

Base de Dados Metodologia 
utilizada 

Variável 
relacionada a 
infraestrutura 

Demais Variáveis 
Independentes 

Principais 
resultados 
encontrados 

Ferreira e 
Maliagros 
(1998) 

PIB real brasileiro 

Dados do PIB e 
dos investimentos 
realizados pelas 
empresas estatais 
do setor de 
infraestrutura 

Série Temporal 
para o período 
entre 1970 a 1993 

Investimentos 
realizados pela 
Companhia Brasileira 
de Três Urbanos 
(CBTU) e Rede 
Ferroviária Federal 
S.A (RFFSA) 

Investimentos feitos 
pelas empresas e o 
total da 
administração com 
três taxas diferentes 
de depreciação 

Elasticidade-renda de 
longo prazo do 
investimento em 
infraestrutura está 
entre 0,34 e 1,12 e 
para o capital público 
entre 0,71 e 1,05. 

Berndt e 
Hansson 
(1991) 

Produtividade do 
trabalhador 

Dados anuais da 
Suécia sobre 
capital privado e 
público 

Painel de Dados 
para o período 
entre 1960 a 1988 

Capital Público Capital privado 

Elasticidade da 
produtividade do 
trabalhador em 
relação a 
infraestrutura de 
0,448 

Sanchez-
Robles 
(1998) 

Crescimento do 
PIB per capita 

Dados de 57 
países diferentes, 
sendo 19 latino 
americanos 

Painel de Dados 
para o período 
entre 1970 a 1992 

Duas formas, uma de 
fluxo e outra de 
estoque. Gastos em 
infraestrutura em 
relação ao PIB, e um 
índice de oferta de 
infraestrutura. 

PIB inicial, 
Investimento Direto 
Estrangeiro, Desvio 
Padrão da Inflação, 
Crescimento 
Populacional, e 
instabilidade política 

O fluxo de 
investimento mostrou 
um resultado 
inconclusivo. Por 
outro lado, o estoque 
mostrou resultado 
positivo e significante. 

Continua. 
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Quadro 1 - Principais artigos de crescimento econômico sobre a importância da infraestrutura 
Continuação. 

Fernald 
(1999) 

Crescimento da 
Produtividade 

Dados sobre 
produção e 
insumos de 29 
setores 
industriais 

Painel de Dados 
para o período 
entre 1953 a 1989 

Uma medida de 
estoque das rodovias e 
outra de 
congestionamento – 
número de veículos 
transitando nas 
estradas 

Disponível em 
capital, mão de obra, 
energia 

O aumento da oferta 
de infraestrutura até 
1973 correspondeu, 
em média, a 1,3% no 
crescimento da 
produtividade. E 
0,4% após 1973. 

Calderón e 
Servén 
(2002) 

PIB per capita 
Dados sobre PIB 
e infraestrutura 
de 101 países 

GMM para o 
período entre 
1960 a 1997 

Extensão das rodovias 
por país 

População com 
ensino médio, 
Capacidade de 
geração elétrica, 
número de linhas 
telefónicas 

Coeficiente 
encontrado nas 
estimações via GMM 
para as rodovias de 
0,119, ou seja, um 
país que aumente 
10% a extensão da 
malha rodoviária 
obteria como efeito 
1,1% de aumento no 
PIB per capita 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Faber (2013) estimou a influência da construção dos principais 

entroncamentos rodoviários na China, construídos para interligarem centros 

urbanos com mais de 500 mil habitantes, no crescimento do PIB. A questão 

levantada pelo pesquisador foi se a construção dessas grandes rodovias manteve a 

tendência de concentração nos centros urbanos, ou colaborou para o crescimento 

da periferia.  

O autor optou por analisar o PIB para o período de 1990, 1997 e 2006, a 

partir dos setores industrial, rural e de serviços, utilizando como amostra 1.300 

regiões rurais na China. A medida de infraestrutura utilizada no artigo foi a 

distância da região rural ao entroncamento rodoviário mais próximo. As regiões 

periféricas apresentaram uma queda no PIB industrial e na receita governamental 

quanto mais próximas da rede rodoviária, enquanto houve um crescimento das 

cidades polos. 

Chandra e Thompson (2000) estudaram a relação entre as rodovias 

interestaduais e o nível de atividade econômica nos Estados Unidos, entre os anos 

de 1969 e 1993. Entretanto, os autores optaram por analisar as regiões não 

metropolitanas, pois consideraram que, como no artigo de Carlino e Voith (1992), 

os trabalhos anteriores não atentaram para o fato de que as regiões que mais 

receberam investimentos rodoviários foram também aquelas regiões que mais 

cresceram.  

A metodologia utilizada por esses pesquisadores foi a utilização do 

estimador diferença-em-diferença. Para controlar o problema de endogeneidade 

relacionado à definição do local de novas rodovias, os autores partiram do 

pressuposto de que as rodovias interestaduais são exógenas nas regiões não 

metropolitanas. Desse modo, o que determina que um pequeno município receba 

novas vias é somente o fato desse município estar entre regiões metropolitanas e 

não devido a características próprias desse município. 

De acordo com Chandra e Thompson (2000), a base de dados contou com 

185 regiões que receberam uma rodovia após o ano de 1969, e outras 391 regiões 

que não receberam uma nova via, mas que eram adjacentes àquelas que receberam. 

Desse modo, estas rodovias integraram o grupo de tratamento, e as outras 1.204 

regiões integraram o grupo de controle. Os resultados indicaram ganhos de 6% a 

8%, após 24 anos para as regiões não metropolitanas, as quais receberam novas 
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vias. Para o setor de serviços e indústria de varejo os ganhos foram de 5% a 8%. 

No entanto, os autores encontraram efeitos marginalmente negativos para 

manufaturados e também para agricultura. 

Outro trabalho que analisou também o efeito dos investimentos em 

infraestrutura na China, no crescimento econômico, Banerjee, Duflo e Qian (2012) 

estimaram o peso da distância de uma região para as principais linhas de ligação 

entre cidades históricas, do final do século 19, sobre o crescimento econômico entre 

os anos de 1986 e 2003. Essas vias foram construídas por meio de um algoritmo, 

que ligava as cidades numa linha reta, sendo corrigida somente por fatores naturais 

como rios, orla marítima e montanhas.  

De fato, quando se compara com o trabalho de Faber (2013) há algumas 

semelhanças entre o mapa dos entroncamentos rodoviários utilizados por este 

autor e as linhas retas ligando cidades históricas utilizadas por Banerjee, Duflo e 

Qian (2012). Como as ligações entre tais cidades, posteriormente se converteram 

em rotas rodoviárias e ferroviárias, o trabalho de Faber (2013) configura, para este 

ponto, uma análise mais precisa. 

Banerjee, Duflo e Qian (2012) encontraram resultados que indicam que as 

regiões mais próximas dessas linhas obtiveram resultados positivos sobre o 

crescimento econômico, no entanto, esses resultados encontrados foram pequenos. 

A elasticidade estimada do PIB per capita em relação à distância das redes 

históricas de transporte foi de aproximadamente -0,07. Segundo os autores, a falta 

de um efeito de nível grande é consistente com os dados independentes do National 

Fixed Point Survey (NFS), coletados pelo Ministério da Agricultura Chinesa, que 

mostra que a distância não tem efeito significante na renda das famílias. Para as 

estimativas do efeito da proximidade no crescimento, os autores encontraram um 

efeito preciso estimado de zero. 

Khandker, Bakht e Koolwal (2006), fazendo uma análise para regiões não 

metropolitanas, estimaram o efeito do investimento em rodovias rurais sobre o 

consumo e a renda familiar entre os anos de 1995 e 2000, em Bangladesh. Os 

autores utilizaram um painel de dados ao nível das famílias, e fizeram uso da 

metodologia de regressão quantílica com efeitos fixos, permitindo que diferentes 

faixas de renda reagissem às alterações das variáveis. 
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Os autores utilizaram o método diferença em diferenças. Segundo os 

autores, o uso de dois períodos permitiu que as fontes de endogeneidade fossem 

retiradas, assumindo que as características da região ou das famílias que 

originaram o viés não mudassem durante o tempo. Os autores concluíram que os 

investimentos em rodovias rurais reduziram a pobreza significantemente através 

de um maior nível de produção agrícola, gerando maiores salários e também 

menores níveis de insumos e custos de transporte. Além disso, os investimentos 

em rodovias rurais tiveram também um efeito positivo e estatisticamente 

significante no que concerne a escolaridade das crianças. 

Capturando praticamente todos os municípios da Espanha, Holl (2004) 

analisou o impacto da infraestrutura de transporte na locação de novas indústrias 

manufaturadas, nos municípios da Espanha dos anos de 1980 a 1994. Segundo o 

autor, foram utilizados dados de nível micro e técnicas de Sistemas de Informação 

Geográfica (GIS8). A metodologia utilizada foi um painel de dados com efeitos 

fixos do tipo Poisson. O autor justifica que utilizar uma distribuição de Poisson 

funciona melhor com uma variável dependente que naturalmente irá incluir várias 

observações como zero, ou seja, em municípios que não receberam nenhuma nova 

indústria naquele ano, além de controlar heterogeneidade não-observada. 

Para capturar os efeitos do acesso aos mercados consumidores e de 

fornecedores, Holl (2004) incluiu dummies para diferentes distâncias para acesso 

às rodovias, considerando municípios em distâncias menores de 10 quilômetros 

como grupo de tratamento e os demais como grupo de controle. Os resultados 

indicaram que fábricas de minérios são as mais afetadas pela distância das 

rodovias, seguidas das indústrias têxtil, vestuário e também as indústrias de 

móveis.  

Mills (2010) analisa as chamadas highways bypasses, rodovias que evitam 

a interferência do trânsito dos centros urbanos e acessos de pequenas comunidades, 

aumentando a velocidade média e o fluxo de veículos. Segundo o autor, essas 

rodovias são construídas para acomodar crescentes volumes de tráfico, 

particularmente o tráfico de caminhões. 

                                                           
8 Geographic Information System. 
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Os autores apresentaram modelos econométricos de painéis espaciais com 

efeitos aleatórios. Os modelos analisam um total de 60 rodovias bypasses e o 

emprego industrial em 900 zip codes, nos Estados de Illinois, Indiana e Ohio entre 

os anos de 1998 e 2007. Os resultados encontrados pelo autor indicaram uma 

relação positiva entre emprego industrial e os zip codes que possuíam rodovias do 

tipo bypasses. De acordo com Mills (2010), esses efeitos encontrados para esse tipo 

de rodovia reforçam o pressuposto de efeito positivo nos grandes centros e uma 

queda da atividade nas comunidades intermediárias, fato que Faber (2013) 

observou na construção dos grandes entroncamentos rodoviários na China. 

Segundo Mills (2010), o indicador do efeito das rodovias bypasses nos 

vizinhos mais próximos não apresentou resultados com significância estatística, ou 

seja, para as regiões onde as rodovias não passaram, mesmo que fossem próximas, 

não foram obtidos resultados com efeitos positivos e estatisticamente significantes 

no emprego industrial. 

Kline e Moretti (2013) avaliaram um dos mais ambiciosos programas de 

políticas de desenvolvimento dos Estados Unidos, o “Tennessee Valley Authority” 

(TVA), que tinha como objetivo modernizar a economia daquela região através de 

uma série de investimentos de infraestrutura de larga escala, incluindo barragens, 

geradoras de eletricidade, e uma extensa rede de novas rodovias, canais e sistemas 

de controle de inundação. 

Os autores utilizaram uma rica base de dados em painel dos condados para 

conduzir a avaliação dos efeitos dinâmicos do TVA sobre a economia da região. 

Os setores de manufaturados e agricultura foram analisados separadamente, 

partindo da suposição da literatura de que o setor de manufaturados apresenta 

economias de aglomeração enquanto esse efeito parece não se apresentar no setor 

da agricultura. Foram encontrados resultados de que, entre 1930 e 1960, o TVA 

gerou grandes ganhos de empregabilidade para ambos os setores. Entretanto, entre 

1960 e 2000, em que os investimentos foram sendo reduzidos, os ganhos da 

agricultura foram completamente revertidos, enquanto os ganhos do setor de 

manufaturados continuaram crescentes.  

Desse modo, de acordo com Kline e Moretti (2013), 40 anos após o TVA 

se tornar financeiramente autossuficiente, o nível de emprego do setor de 

manufaturados na região continuou crescente a uma taxa significativamente alta. 
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Como o setor de manufaturados pagou salários mais altos do que o setor da 

agricultura, esse deslocamento aumentou a renda agredada na região do TVA por 

um grande período de tempo. 

Michaels, Rauch e Redding (2012) examinaram os efeitos da urbanização 

para os Estados Unidos, utilizando dados que permitiam acompanhar a evolução 

da população das áreas rural e urbana de 1880 a 2000. Os autores encontraram 

uma relação positiva entre a densidade populacional inicial e o crescimento 

subsequente da população para níveis intermediários. Os autores ainda mostraram 

que o padrão de crescimento da população é o resultado das diferenças na 

participação inicial da agricultura no emprego, que faz com que o emprego se 

desloque para longe da agricultura. 

Duranton e Turner (2012) investigaram o papel das rodovias 

interestaduais no crescimento das cidades americanas através de três abordagens. 

Primeiramente, os autores desenvolveram um modelo estrutural descrevendo a 

evolução conjunta das rodovias e o emprego nas cidades americanas. Em seguida 

os autores apresentaram uma abordagem de variáveis instrumentais, para 

controlar a simultaneidade entre rodovias e empregos, identificando os parâmetros 

chave desse modelo estrutural. Por fim, utilizaram essas estimativas para avaliar 

políticas contrafactuais de transporte. 

Empiricamente, os autores utilizaram a relação do crescimento do emprego 

nas Metropolitan Statistical Areas9 (MSAs), nos Estados Unidos, com o estoque 

de rodovias interestaduais para o período de 1984 a 2004. Como variáveis 

instrumentais, os autores utilizaram um mapa de rodovias planejadas do ano de 

1947, um mapa de ferrovias do ano de 1898, além de um mapa de rotas de 

exploração para os períodos anteriores. As variáveis instrumentais se mostraram 

válidas para o controle da endogeneidade. Dentre os principais resultados 

apresentados, os autores evidenciaram que um aumento de 10% no estoque de 

rodovias foi responsável por um aumento de 1,5% no nível de emprego, ao longo 

dos 20 anos avaliados. 

                                                           
9 É uma região geográfica com uma densidade populacional relativamente alta, mas não 
legalmente incorporada como uma cidade. 



60 

 

Duranton e Turner (2012) ainda apresentaram os resultados da segunda 

equação do modelo, relacionando o estoque inicial de rodovias e de emprego com 

as novas rodovias construídas. Os resultados mostraram que a distribuição de 

novas rodovias apresentou uma tendência de queda para a média durante o 

período. Desse modo, cidades com estoques maiores receberam menos investimento 

do que as cidades com estoques menores. Assim, o nível de emprego inicial não 

apresentou resultado estatisticamente significante. 

Uma das diferenças entre o artigo de Baum-Snow (2007) e o trabalho de 

Duranton e Turner (2012) é com relação ao objetivo. O primeiro faz uma análise 

sobre os efeitos na distribuição da população dentro das cidades das MSA, 

enquanto o segundo trabalho observa o crescimento do emprego nas MSA. Baum-

Snow (2007) explora o fato de que uma porção observável da rede rodoviária 

nacional foi desenhada para ligar lugares distantes e não para facilitar as trocas 

locais. O autor também utiliza abordagem instrumental para levar em conta 

possíveis problemas de endogeneidade. 

Apesar do grande número de trabalhos que observam efeitos positivos e 

estatisticamente significantes da acumulação de infraestrutura e crescimento 

econômico, alguns trabalhos encontraram efeitos estatisticamente não significantes 

ou até mesmo negativos para esta relação. Devarajan, Swaroop e Zou (1996), por 

exemplo, concluíram que gastos com investimentos em transportes e 

comunicações, saúde, educação e capital têm efeito negativo ou estatisticamente 

não significantes sobre o crescimento econômico. Esses resultados são válidos para 

um intervalo de 43 países em desenvolvimento. De acordo com os autores, a razão 

para esse efeito pode ser a má alocação dos recursos governamentais, que faz com 

que haja perda de produtividade. 

Em estudo já citado anteriormente, por exemplo, em que Fernald (1999) 

estimou o impacto da construção de rodovias sobre as indústrias para os EUA 

entre os anos de 1960 e 1990, o autor concluiu que a construção de mais rodovias 

não elevaria a produtividade, evidenciando, desse modo, que os gastos 

governamentais podem ser até mesmo improdutivos quando em excesso. 

A próxima seção apresentará uma breve revisão dos trabalhos para dados 

brasileiros. 
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Quadro 2 - Principais artigos internacionais com análises regionais 
Continua. 

Artigo  Variável de 
Interesse 

Base de Dados Metodologia 
utilizada 

Variável 
relacionada a 
infraestrutura 

Demais Variáveis 
Independentes 

Principais resultados 
encontrados 

Duranton e 
Turner 
(2012) 

Variação do 
emprego e da 
malha rodoviária 
nos EUA 

Dados dos Censos 
e estimação da 
extensão da malha 
rodoviária via 
técnicas GIS de 
georreferenciament
o 

Máxima 
Verossimilhança 
com Informação 
Limitada 
(LIML) para o 
período entre 
1984 a 2004 

Extensão da 
malha 
rodoviária por 
região 
metropolitana 
nos Estados 
Unidos 

População, taxa de 
pobreza, população 
adulta com ensino 
médio, população 
empregada na indústria, 
dados geográficos, renda 
per capita 

Coeficiente encontrado de 
0,150, isto é, um aumento 
de 10% no estoque de 
rodovias foi responsável por 
um aumento de 1,5% no 
nível de emprego 

Duranton, 
Morrow e 
Turner 
(2014) 

Fluxos comerciais 
(peso e valor) e 
emprego nos 
setores 
exportadores nos 
Estados Unidos 

Dados do censo de 
comercio 
intermunicipal 
realizado a cada 5 
anos 

OLS e mínimos 
quadrados em 
dois estágios 
(2SLS), para o 
período 1956 a 
2007. 

Extensão da 
malha viária em 
121 regiões 
metropolitanas 
analisadas pelo 
censo de 
comércio 
intermunicipal 

Renda per capita, 
população adulta com 
ensino médio, distância 
entre as regiões. 

Coeficiente encontrado de 
0,50 para o efeito das 
rodovias sobre o peso 
exportado. 

Baum-
Snow 
(2007) 

População nas 
cidades centrais 
das regiões 
metropolitanas 
dos Estados 
Unidos 

Dados dos censos e 
georreferenciament
o das rodovias 

OLS e mínimos 
quadrados em 
dois estágios 
(2SLS), para o 
período 1950 a 
1990 

Extensão da 
malha 
rodoviária por 
região 
metropolitana 
nos Estados 
Unidos 

Renda média, Índice de 
Gini, distância até o 
centro. 

Para cada nova estrada 
construída dentro da região 
metropolitana, há um 
deslocamento de 9% da 
população para periferia. 
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Quadro 2 - Principais artigos internacionais com análises regionais 

 Continuação (1). 

Faber 
(2013) 

Variação do Valor 
adicionado da 
Indústria, do PIB, 
da população na 
China 

Dados dos censos 
chineses entre 1990 
a 2006 para as 
regiões rurais, e 
georreferenciament
o das grandes redes 
rodoviárias 

OLS, Euclidean 
Instrumental 
Variable e Least 
Cost Path (LCP 
IV) 

Distância até a 
rodovia de 
grande fluxo 
mais próxima 

Distância até a região 
polo, população urbana, 
educação, taxa de 
emprego rural, dummy 
para regiões com baixos 
níveis de emprego em 
1990. 

Diversos coeficientes 
encontrados com resultados 
negativos e significantes, ou 
seja, quando mais perto uma 
região rural de uma rodovia, 
pior será a efeito sobre o 
PIB e sobre o valor 
adicionado da indústria 

Banerjee, 
Duflo e 
Qian (2012) 

PIB per capita 

Dados dos censos 
chineses e a 
construção de 
linhas de referência 
ligando as cidades 
históricas 

Painel de Dados 
para o período 
entre 1986 a 
2006 

Densidade de 
rodovias por 
região e 
distância até as 
linhas 
conectando 
cidades 
históricas 

Renda, Índice de Gini, 
distância até a costa, 
área total, distância até 
um rio navegável 

A proximidade com as 
linhas históricas afetou 
positivamente, mas em 
pequena escala (0,07). A 
densidade de rodovias não 
obteve efeito significante. 

Mills (2010) 
Emprego 
industrial em 
diferentes ramos 

Número de 
empregados em 
diferentes ramos 
industriais em 900 
zip codes nos 
Estados de Illionis, 
Indiana e Ohio 

Painel Espacial 
para o período 
1998 a 2007 

Distância até a 
rodovia bypasses 

Quantidade de estradas 
internas por Zip; Número 
de Hospitais; Número de 
pessoas com doutorado; 
Participação das 5 
maiores industrias por 
zip. 

zip codes com rodovias 
bypasses obtém na média 
630 empregos industriais a 
mais. 
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Quadro 2 - Principais artigos internacionais com análises regionais 

 Continuação (2). 

Holl (2004) 

Número de novas 
indústrias por 
município na 
Espanha 

Dados de abertura 
de novas 
indústrias em 7938 
municípios 

Regressão de 
Poisson e 
Regressão 
Logística 

Dummy para 
distâncias até as 
rodovias 
bypasses 

Salários; População; 
Qualificação da Mão de 
Obra; Índice de 
Especialização por setor; 
Distância até a capital 
da província; Distância 
do município a rodovia. 

Aumento de 14% em novas 
industrias em municípios 
que receberam novas 
rodovias 

Chandra e 
Thompson 
(2000) 

Ganhos da 
Indústrias em 
regiões não 
metropolitanas 

Dados da Indústria 
em 1 dígito do SIC 
entre 1969 e 1993 

Painel de dados 
com um 
estimador de 
impacto 
diferença-em-
diferença 

Dummy para a 
construção de 
uma nova via 

Ganhos da indústria 
daquele ramo dentro do 
estado; ganhos da 
indústria daquele ramo a 
nível nacional. 

Crescimento na receita das 
industrias de 6% a 8% após 
24 anos após a construção 
de uma nova via 

Khandker, 
Bakht e 
Koolwal 
(2006) 

Custos de 
transporte; 

Produto agrícola; 
Renda e 

Consumo; 
Oferta de 
emprego por 
gênero. 

Duas bases: uma 
com 1260 famílias 
e outra com 872 
famílias 

Painel de dados 
com um 
estimador de 
impacto 
diferença-em-
diferença 

Dummy para a 
pavimentação de 
uma estrada 
rural 

Nível educacional; 
Ocupação; 
Fertilidade; 

Renda; 
Características da 

Comunidade; 
 

36% de diminuição nos 
custos de transporte 
27% de aumentos nos 

salários 
Redução de 6% na pobreza. 
 

Fonte: Elaboração Própria (2017).
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4.1 INFRAESTRUTURA E CRESCIMENTO ECONÔMICO NO BRASIL 

  

De acordo com Ferreira e Azzoni (2011), no Brasil, a atribuição dos 

investimentos em infraestrutura foi por muito tempo exclusiva do setor público, 

tendo o setor privado ganhado importância apenas a partir da década de 1990, 

através das privatizações do setor de telecomunicações, de uma parte do setor 

energético e das concessões das malhas rodoviária e ferroviária. Em razão disso, 

foi observada uma redução desses investimentos em comparação com os 

investimentos ocorridos nos anos 1970, decorrentes do segundo Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND), entre os anos de 1974 e 1978. 

Segundo Ferreira e Azzoni (2011), o setor rodoviário foi eleito como 

prioritário, logo no Plano de Metas, durante a década de 1950. A participação do 

modal rodoviário evoluiu de menos de 50% no ano de 1950 para 65% no ano de 

1963. Nesse período, a extensão de rodovias pavimentadas aumentou de 2.372 

quilômetros para 17.634 quilômetros, crescendo 632%. Esses investimentos 

continuaram até a década de 1970, quando foi instituída a Taxa Rodoviária Única, 

destinada à manutenção da capacidade instalada. 

De acordo com Bielschowsky (2002), estudos do segmento rodoviário 

brasileiro apontam uma contínua deterioração da rede de estradas nos últimos 

anos, o que compromete a competitividade sistêmica do Brasil. De acordo com 

Correia e Ramos (2010), as principais vias brasileiras estão em estado precário de 

conservação devido à escassez de investimentos nesse setor. 

Para o Brasil, existem diversos trabalhos que encontraram relações 

positivas entre os investimentos em infraestrutura e as diversas variáveis 

macroeconômicas. Como Ferreira e Maliagros (1998) que consideraram como 

investimento em infraestrutura apenas os investimentos das estatais no setor de 

infraestrutura, e capital público como os investimentos das estatais e da 

administração pública no setor de infraestrutura, indicando assim uma forte 

relação de longo prazo entre acumulação de infraestrutura e crescimento 

econômico no Brasil. 

Florissi (1997) estimou uma elasticidade-renda entre 0,07 e 0,08 para 

infraestrutura e 0,29 para elasticidade do capital público, no Brasil. Levando em 

consideração os problemas de endogeneidade, o autor utilizou o teste de 
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causalidade de Granger ao mostrar que o capital da infraestrutura causou o 

produto, no sentindo de Granger, indicando a não existência de endogeneidade 

nesta relação. 

Ferreira e Malliagros (1998) estimaram valores entre 0,482 e 0,490 para a 

elasticidade-produtividade, variando de acordo com os diferentes valores da taxa 

de depreciação, evidenciando que a queda na produtividade brasileira, durante a 

década de 1980, foi resultante da redução nos investimentos em infraestrutura 

ocorridos naquele período. 

Rigolon e Piccinini (1997), utilizando um modelo de consistência 

macroeconômica concluíram que um aumento de 0,7% na participação dos 

investimentos em infraestrutura faz com que a economia cresça de 3% para 4,2%. 

Segundo os autores, os ganhos de produtividade contribuíram também para efeitos 

positivos sobre as exportações de bens manufaturados, sendo esse efeito 

equivalente aos efeitos de uma desvalorização cambial de 8,6% em quatro anos. 

Cury (1998), estimando um modelo de equilíbrio geral computável concluiu 

que aumentos dos investimentos em infraestrutura no setor rural do Brasil 

produziram aumentos reais de 0,51% no produto e 1,51% no investimento privado. 

Segundo o autor, esses resultados positivos e estatisticamente significantes 

sugerem uma maior sensibilidade para os setores urbanos do que para os setores 

rurais, do aumento do estoque de capital público sobre os indicadores 

macroeconômicos. 

Em estudo sobre a localização da indústria de transformação brasileira, 

Sousa (2002) conclui que houve uma descontração das atividades industriais entre 

1970 e 1980, em direção às regiões que realizaram os maiores investimentos em 

infraestrutura. O autor utilizou índices de especialização e concentração industrial 

dos estados brasileiros, incluindo como controle uma matriz de características 

estaduais, entretanto sem adicionar uma variável de infraestrutura nos exercícios 

econométricos. Em vista disso, a conclusão da relação entre infraestrutura e 

desconcentração industrial foi obtida por meio de uma revisão histórica.  

Autores como Ferreira e França (2004), De Castro (2015) e Agènor e 

Moreno-Dodson (2006) defendem que a infraestrutura afeta o crescimento 

econômico não só através do aumento da produtividade, mas também através do 
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aumento do alcance à educação e saúde de qualidade, além da complementaridade 

existente entre a produtividade do capital humano e do capital privado. 

Silva e Fortunato (2007), em um estudo sobre o impacto dos investimentos 

em infraestrutura na economia brasileira, concluíram que nas regiões mais 

desenvolvidas (Sudeste e Sul) são aquelas que possuem maior concentração de 

infraestrutura, e são nelas em que os investimentos em infraestrutura de 

comunicação e energia são mais produtivos. Assim como o trabalho de Bertussi 

(2010) encontra para investimentos em infraestrutura, Silva e Fortunato (2007) 

concluíram que os investimentos em infraestrutura de transporte são mais 

produtivos em regiões menos desenvolvidas (Norte e Nordeste). 

Segundo Ferreira e Azzoni (2011), existe, no Brasil, um diagnóstico de 

insuficiência nos níveis de investimento em infraestrutura. As reformas no setor 

rodoviário dos últimos anos encontraram limites estreitos devido ao tráfego de 

veículos. De acordo com os autores, alguns arranjos alternativos, em alguns casos 

com o envolvimento de gastos públicos, têm sido necessários para ajustar essas 

carências. 

Silva et al. (2013) avaliam a maturação dos investimentos em ferrovias e 

rodovias, por meio do teste de causalidade de Granger, para a economia brasileira 

para o período de 1950 e 2004. Os autores concluíram que existe uma causalidade 

reversa de curto prazo entre investimentos rodoviários e PIB. Segundo os autores, 

não foram encontrados resultados que apontem relação entre os investimentos 

ferroviários e o PIB. 

Os estudos nacionais apresentados até o momento têm como característica 

um enfoque mais macroeconômico. Entre os estudos nacionais, com uma 

perspectiva regional, podemos destacar dois trabalhos, Rozenfeld e Haddad (2016) 

e Haddad e Baruffi (2017). No primeiro estudo, os autores exploraram o impacto 

das melhorias rodoviárias, impostas no contrato de concessão sob diferentes formas 

de financiamento da infraestrutura rodoviária da BR-040 sobre o PIB nacional e 

regional. O artigo utilizou um modelo de inter-regional de equilíbrio geral 

computável e georreferenciamento da via de transporte, por meio da qual foram 

feitas as simulações do efeito da melhoria da rodovia em análise. Na análise 

agregada, o PIB nacional cresceria 0,0128% com as melhorias da rodovia via 

concessão, enquanto o financiamento da melhoria via imposto seria de 0,0122%. 
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O estudo ainda contribui por indicar como as regiões são influenciadas de maneira 

heterogênea pela concessão, indicando que há uma melhoria do PIB para as regiões 

próximas e uma piora do PIB para regiões mais distantes.  

O estudo de Haddad e Baruffi (2017) analisa como o salário dos 

trabalhadores na cidade e região metropolitana de São Paulo é afetado pela 

distância até o centro, a acessibilidade de trabalho via opção de locomoção – 

transporte público ou carro – e o tempo de deslocamento da residência até o 

trabalho. Como metodologia, os autores realizaram estimativas via OLS e 

Variáveis Instrumentais. Para controlar o problema de endogeneidade, relacionado 

ao problema de simultaneidade entre salários e acessibilidade ao mercado de 

trabalho, os autores propuseram como variável instrumental a distância até o local 

conhecido como “Pátio do Colégio”, o marco inicial do surgimento da cidade. A 

distância até o marco foi calculada via bacia hidrográfica, considerando a relação 

entre os rios presentes nos séculos XIX e a construção de avenidas sobre esses rios, 

posteriormente. Os resultados indicam uma relação significativa entre a 

acessibilidade ao mercado de trabalho e os salários. 

 

4.2 ABORDAGENS RECENTES 

 

Como apresentado na seção 4.1, os trabalhos mais recentes, a exemplo de 

Duranton e Turner (2012), levam em consideração abordagens teóricas para dar 

robustez aos resultados encontrados. Em um trabalho mais recente, Duranton, 

Morrow e Turner (2014) investigaram os efeitos das rodovias interestaduais entre 

e dentro das cidades sobre o comércio intermunicipal, nos Estados Unidos. Os 

autores alertaram, inclusive, para o fato de que regredir uma medida de comércio 

ao nível das cidades sobre uma medida das rodovias poderia gerar um problema 

de endogeneidade. Sob esse problema, o efeito resultante não necessariamente 

poderia ser interpretado como causal.  Desse modo, os autores resolveram esse 

problema de endogeneidade, utilizando as variações exógenas nas rotas de 

exploração. 

Assim, Duranton, Morrow e Turner (2014) concluíram que um aumento 

de 10% nas estradas foi responsável por uma elevação de 5% no total das 

exportações, levando-se em consideração as medidas em peso. No entanto, os 
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autores encontraram apenas um pequeno efeito quando são levadas em 

consideração as medidas de valor agregado. Além disso, os autores evidenciaram 

que aumentos no estoque de estradas foram responsáveis por uma especialização 

no emprego para os setores de manufaturas pesadas. 

A partir de uma abordagem de equilíbrio geral, Allen e Arkolakis (2014) 

propuseram determinar a distribuição espacial da atividade econômica em 

qualquer superfície, com quase qualquer geografia. Os autores combinaram 

estrutura de gravidade do comércio com a mobilidade do trabalho, tendo como 

objetivo fornecer condições para a existência, singularidade e estabilidade de um 

equilíbrio econômico espacial. Desse modo, foi derivado um simples conjunto de 

equações que modelam a relação entre a atividade econômica e a geografia da 

superfície. 

Utilizando essa abordagem para estimar a topografia dos custos de 

comércio, produtividade e amenidades para os Estados Unidos, os autores 

concluíram que a localização geográfica representa pelo menos 20% da variação 

espacial da renda do país. Os autores também calcularam que a construção do 

sistema rodoviário interestadual causou um aumento no bem-estar entre 1,1% e 

1,4%, um percentual que é substancialmente maior do que o custo desses 

investimentos. 

Ahlfeldt et al. (2015) desenvolveram um modelo quantitativo de equilíbrio 

geral espacial da estrutura interna das cidades, que apresenta forças de 

aglomeração e dispersão, além de um número arbitrário de blocos de cidades 

heterogêneas. Segundo os autores, mesmo levando em consideração todos esses 

aspectos, o modelo permanece tratável e passível de análise empírica devido aos 

choques estocásticos para decisões de comutação, que produzem uma equação de 

gravidade para fluxos de comutação. 

Os autores estimaram, estruturalmente, as forças de aglomeração e 

dispersão com dados de milhares de blocos urbanos para Berlim, nos anos de 1936, 

1986 e 2006, além de variações exógenas da divisão e reunificação da cidade. Os 

autores estimaram externalidades sobre a produção e externalidades residenciais 

substanciais e altamente localizadas, e mostraram que os modelos com os 

parâmetros de aglomeração estimados podem levar em conta quantitativamente e 

qualitativamente as mudanças observadas na estrutura da cidade. 
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Ahlfeldt et al. (2015) ainda mostraram como esse framework quantitativo 

pode ser utilizado na estimação de contrafactuais para mudanças na organização 

da atividade econômica dentro das cidades. Empiricamente, essa abordagem 

representa um avanço significativo, uma vez que esse contrafactual pode ser 

utilizado na estimação de efeitos de respostas e, por exemplo, mudanças na rede 

de transporte. 

Donaldson e Hornbeck (2016) examinaram o impacto histórico das 

ferrovias na economia dos Estados Unidos, tendo como foco quantificar o impacto 

agregado no setor da agricultura, no ano de 1890. Segundo os autores, a expansão 

das ferrovias pode ter afetado todas os condados direta ou indiretamente. Separar 

esses efeitos representa um grande desafio econométrico. Desse modo, os autores 

utilizaram uma metodologia em que o impacto total em cada condado é capturado 

pelas mudanças no acesso aos mercados daquele condado específico, uma expressão 

em forma reduzida derivada da teoria de equilíbrio geral do comércio internacional. 

Os autores estimaram a variável proxy para acesso aos mercados do 

condado, através da construção de uma rede de dados das ferrovias e vias 

navegáveis, além do cálculo das rotas de frete de menor custo entre esses condados. 

Assim, os autores concluíram que os valores das terras agrícolas dos condados 

aumentaram de maneira substancial com os aumentos no acesso aos mercados do 

condado, à medida em que a rede ferroviária se expandiu entre os anos de 1870 e 

1890. Segundo os autores, a remoção de todas as estradas de ferro no ano de 1890 

diminuiu o valor total das terras agrícolas dos Estados Unidos, em 

aproximadamente 60%. 

Redding e Turner (2014) desenvolveram um modelo multiregional de 

geografia econômica. O objetivo dos autores era analisar e compreender as 

implicações do equilíbrio geral das melhorias dentro e entre locais, na 

infraestrutura de transporte para salários, população, comércio e composição da 

indústria. A partir das previsões deste modelo, os autores fizeram uma grande 

revisão da literatura empírica dos efeitos de melhorias na infraestrutura de 

transporte sobre o desenvolvimento econômico. Adicionalmente, os autores deram 

ênfase nesta revisão para o uso de fontes exógenas de variação na construção da 

variável de infraestrutura de transporte. Por fim, os autores examinaram as 

evidências de diferentes escalas espaciais, entre e dentro das cidades. 
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Gollin, Jedwab e Vollrath (2016) chegaram à conclusão que a relação 

esperada entre medidas de urbanização e industrialização está ausente em grande 

parte do mundo em desenvolvimento. Segundo os autores, a desagregação desta 

relação ocorre devido a existência de um grande número de países exportadores de 

recursos naturais. Esses países possuem a característica de terem se urbanizado 

sem terem aumentado, de maneira significativa, a percentagem da produção dos 

serviços de transformação ou comercializáveis sobre seu produto. 

Gollin, Jedwab e Vollrath (2016) utilizaram uma amostra de 116 países 

em desenvolvimento, observados a cada década, entre os anos de 1960 e 2010. Os 

autores mostraram que sob uma variedade de especificações, existe uma associação 

estatisticamente significante e economicamente significativa das exportações de 

recursos naturais com a taxa de urbanização. De acordo com esses resultados, um 

aumento de um desvio padrão nas exportações de recursos naturais está associado 

a um aumento de 0,51 desvio padrão na taxa de urbanização, o que equivale a um 

aumento de aproximadamente 13%. 

Segundo Gollin, Jedwab e Vollrath (2016), o efeito das exportações de 

recursos sobre a urbanização se mantém não somente nos dados de corte 

transversal, mas também quando estimados em um painel de dados que utiliza 

variações dentro do país para identificação. Estas especificações, inclusive, são 

robustas à adição de efeitos fixos de região-década como, por exemplo, efeitos fixos 

da África Ocidental, na década de 1960, e assim por diante. Os autores concluíram 

ainda que esses resultados se mantêm, mesmo após a incorporação de uma 

variedade de controles para efeitos de confusão. Diferentes meios de medir o papel 

das exportações de recursos naturais, como porcentagem do PIB, valor per capita 

ou incluindo apenas exportações de combustíveis e mineração, não alteraram 

qualitativamente esses resultados. 

Gibbons et al. (2016) estimaram o impacto da criação de novas 

infraestruturas rodoviárias sobre o emprego e a produtividade, utilizando dados 

longitudinais para a Grã-Bretanha. De acordo com os autores, a exposição à 

melhoria nos transportes pode ser medida através de mudanças na acessibilidade, 

que pode ser calculada por uma escala geográfica detalhada nas mudanças de 

duração dos tempos de jornada mínimos, ao longo da rede rodoviária. Essas 

mudanças são induzidas pela construção de novos esquemas rodoviários. Os 
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autores lidam com a potencial endogeneidade desses esquemas, identificando os 

efeitos das mudanças na acessibilidade perto deles. 

Os autores encontraram efeitos positivos substanciais sobre o emprego e o 

número de plantas para pequenas áreas geográficas (circunscrições eleitorais). Em 

contrapartida, para as empresas que já estão na área, os autores encontraram 

efeitos negativos sobre o emprego, e efeitos positivos sobre os salários e a produção 

por trabalhador. Segundo os autores, uma possível interpretação é a de que a nova 

infraestrutura de transporte atraiu empresas de transporte intensivo para uma 

determinada área. No entanto, isso aconteceu com algum custo para o emprego 

em negócios já existentes. 

Behrens, Brown e Bougna (2016) apresentaram evidências dos efeitos das 

mudanças nos custos de transporte sobre a concentração geográfica das indústrias. 

A análise dos autores utilizou dados de nível micro, do fluxo de mercadorias e 

dados microgeográficos do nível de planta para construir taxas de transporte por 

caminhão ad valorem, específicas da indústria, além de medidas contínuas de 

concentração geográfica. Os autores concluíram que, controlando a exposição ao 

comércio internacional e as ligações insumo-produto, as taxas de transporte 

ficariam negativas e significantemente associadas à concentração geográfica. Os 

autores ainda reiteram que esse efeito é de grande magnitude. Segundo eles, as 

mudanças nas taxas de transporte explicaram cerca de 20% do declínio observado 

na concentração geográfica das indústrias transformadoras canadenses, entre os 

anos de 1992 e 2008. 

Por fim, Frye e College (2016) examinaram o efeito da expansão das redes 

de transporte sobre as mudanças no crescimento e concentração industrial nos 

Estados Unidos. Os autores utilizaram a construção do Sistema Rodoviário 

Interestadual, iniciada em 1962, para medir como as melhorias na infraestrutura 

de transporte e acesso aos mercados alteraram geração e a concentração do 

emprego.  

Para levar em consideração a endogeneidade na construção das rodovias, 

os autores instrumentalizaram eventuais rodovias, utilizando um mapa militar de 

rotas de alta prioridade, desenhado após a Primeira Guerra Mundial, além de um 

plano proposto como parte da legislação do New Deal. Por fim, os autores 
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utilizaram um algoritmo de teoria das redes para prever quando cada segmento 

da rede rodoviária deveria ter sido construído. 

Frye e College (2016) encontraram resultados que indicaram que a 

expansão da infraestrutura de transporte levou a um crescimento substancial do 

emprego nos condados que receberam novas rodovias, após 1987. Este crescimento 

do emprego, por sua vez, foi concentrado em poucas indústrias e induziu os 

condados rodoviários a se especializarem mais após a expansão das estradas 

interestaduais. Os autores também enfatizaram a gravidade do problema da 

endogeneidade neste tipo de programa de políticas públicas para investimento em 

infraestrutura pública. E ainda demonstraram que a expansão das redes de 

transporte foi importante para remodelar a organização espacial da atividade 

econômica. 

Por fim, considerando a literatura empírica apresentada, esta tese situa-se 

próxima dos estudos internacionais mais recentes ao utilizar metodologias que 

consideram o problema de endogeneidade, com a presença de mais de uma variável 

instrumental. Diferencia-se, por sua vez, pela escolha das unidades de análise. A 

opção desta tese foi analisar todos os municípios do estado paranaense. A maioria 

dos estudos optam por analisar regiões metropolitanas, regiões não urbanas, 

condados específicos ou setores específicos da economia. Comparando à literatura 

nacional, a tese parte de um modelo de determinação simultânea, fornecendo um 

leque maior de respostas. Além de partir para uma análise regional, contra uma 

maioria de estudos com aspectos macroeconômicos. Por fim, a tese diferencia-se 

ao realizar estudos sobre o nível do emprego municipal, considerando efeitos no 

longo prazo. 
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Quadro 3 - Principais artigos pós Duranton e Turner (2012) 
Continua. 

Artigo  Variável de 
Interesse 

Base de Dados Metodologia 
utilizada 

Variável 
relacionada a 
infraestrutura 

Demais Variáveis 
Independentes 

Principais resultados 
encontrados 

Ahlfeldt et 

al. (2015) 
Produtividade, 
utilidade 

Dados de Berlim 
em 1936, 1986 e 
2006 

Diferença-em-
diferença; 
GMM 

Tempo de 
transporte 

Emprego; preço do 
metro quadrado 
imobiliário; custo de 
deslocamento entre 
regiões. 

Após 10 minutos de viagem, 
a utilidade do trabalhador 
cai 14%. 

Donaldson e 
Hornbeck 
(2016) 

Produto 
Nacional Bruto 

Dados de oferta 
de ferrovias e 
valor do Produto 
Nacional entre 
1870 a 1890 para 
2327 condados 

Painel de dados 
Custo de 
transporte 

Ferrovias; canais 
fluviais; acesso ao 
mercado consumidor 

A ausência de ferrovias em 
1890 implicaria em redução 
de 63,5% no preço da terra 
e 3,4% no Produto Nacional 
Bruto 

Gollin, 
Jedwab e 
Vollrath 
(2016) 

Urbanização 

Dados de PIB, 
Exportação e 
Industrialização 
de 112 países 
entre 1960 a 2010 

Cross-section, 
Painel de dados 

Oferta de 
transporte 

como relação 
direta da 

urbanização 
 

Densidade da população 
rural; população; dummy 
para ditadura; número 
de secas.  

Um aumento de um desvio 
padrão nas exportações de 
recursos naturais está 
associado a um aumento de 
0,51 desvio padrão na taxa 
de urbanização 
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Quadro 3 - Principais artigos pós Duranton e Turner (2012) 

Continuação. 

Gibbons et 

al. (2016) 
Emprego e 
Produtividade 

Dados a nível de 
CEP de emprego 
e populacionais 
para a Inglaterra 
entre 1997 a 2008  

OLS, Painel de 
dados com 
efeitos fixos, e 
Variáveis 
Instrumentais. 

Acessibilidade 
de transporte 
para a 
população 
empregada 

População adulta com 
ensino médio; idade 
média da população; 
taxa de desemprego;  

Coeficiente encontrado de 
0,36, ou seja, um aumento 
de 10% no índice de 
acessibilidade implicaria 
3,6% de aumento no 
emprego. 

Behrens, 
Brown e 
Bougna 
(2016) 

Concentração 
industrial 

Microdados das 
industrias no 
Canadá entre 
1990 a 2009 

Painel de dados 

Custo de 
transporte, 
estimado com 
dados de 
origem-destino  

Taxa de gastos com 
P&D; número de 
trabalhadores com 
ensino médio; tamanho 
das plantas industriais; 
número de indústrias 
controladas por 
estrangeiros 

Os coeficientes encontrados 
ficaram entre -0,183 a -
0,263, com a inclusão dos 
controles. Ou seja, uma 
queda de 10% no custo de 
transporte leva a um 
aumento de 1,8% a 2,6% na 
concentração industrial. 

Frye e 
College 
(2016) 

Emprego, 
concentração 
industrial 

Dados dos 
condados 
americanos entre 
1962 a 2014. 

Mínimos 
Quadrados em 
Dois Estágios, 
com Variáveis 
Instrumentais 

Dummy de 
construção das 
rodovias x ano 
de construção   

População; Ferrovias; 
dados geográficos; GINI 

Condados que receberam 
rodovias tiveram uma 
variação no emprego de -
0,18 a 0,13. 

Fonte: Elaboração Própria (2017)
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5. EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS 

 

 

 No segundo capítulo foram apresentados diversos estudos teóricos 

concernentes aos efeitos da oferta de infraestrutura de transporte no crescimento 

econômico, nas economias de aglomeração e nos custos de transporte. Em resumo, 

a infraestrutura assume diferentes papéis conforme a corrente teórica analisada, 

sendo um fator que induz ao aumento da produtividade para os estudiosos do 

crescimento econômico, ou um fator indutor da aglomeração para a Nova 

Geografia Econômica. Ao final da revisão teórica foi apresentado o modelo de 

Duranton e Turner (2012), que relaciona a extensão das rodovias no crescimento 

do emprego no longo prazo.  

Posteriormente, foi revisado a formação econômica do Estado do Paraná. 

Há alguns fatores importantes da escolha desse Estado como objeto de estudo, 

entre eles a ocupação territorial, ocorrida, sobretudo, no século XX, com uma 

formação econômica intrinsicamente relacionada com o crescimento rodoviário. 

Nos anos 70, a transformação de um estado essencialmente rural para 

industrializado determina a escolha do período para o primeiro exercício empírico. 

Nos anos 90, com a escassez de investimentos rodoviários pelo governo do Paraná 

e a necessidade de manutenção e melhoria das vias, o governo realizou um grande 

plano de concessões das principais vias rodoviárias, sendo que o início dessas 

concessões marca o período do segundo exercício empírico. 

O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados dos dois exercícios 

empíricos realizados que visam, em suma, mostrar o papel da infraestrutura no 

emprego. Esse capítulo está dividido em duas subseções, uma para cada 

experimento. No primeiro, por meio de estimativas via Ordinary Least Squares 

(OLS) e Limited Information Maximum Likelihood (LIML) será obtido o efeito 

que o estoque de rodovias em 1970 tiveram sobre o emprego após 40 anos. Este 

experimento possui conexão direta com a contribuição de Duranton e Turner 

(2012), entretanto, com variações no objeto de análise e na construção das 

Variáveis Instrumentais, que serão explicadas adiante. 

O segundo experimento irá analisar como as concessões rodoviárias 

realizadas no Estado, em 1998, como consequência direta das dificuldades 

enfrentadas pelo governo para manter um plano de investimentos e recuperação 
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da malha rodoviária, impactaram sobre o emprego em um período pouco superior 

a 10 anos. Para encontrar o impacto, a opção metodológica adotada foi a utilização 

de um painel de dados conjugado ao estimador diferença-em-diferença. 

Como já explicado na introdução, em ambos os exercícios empíricos, o 

número de municípios passou por alterações, ao longo do período analisado. Em 

1970, o número de municípios no estado do Paraná era de 278, aumentando para 

319, já em 1991. Atualmente, o estado do Paraná conta com 399 municípios. Para 

controlar esse problema foi utilizado o conceito de Áreas Mínimas Comparáveis 

(AMC), que agregam os municípios que passaram por desdobramentos à sua 

divisão política original.  

As subseções seguem uma mesma organização, inicialmente apresentando 

os dados utilizados e uma análise descritiva dos mesmos, uma descrição do método 

utilizado e os resultados obtidos.  

 

5.1 ESTOQUE DE RODOVIAS E VARIAÇÃO DO EMPREGO NO ESTADO 

DO PARANÁ, 1970 – 2010 

 

 Esta subseção analisa a construção da base de dados para o período 

compreendido entre 1970 e 2010, as variáveis utilizadas e construídas, o problema 

de causalidade reversa, o método econométrico utilizado e os resultados obtidos. 

Basicamente, quatro mapas foram utilizados como base para esse estudo, 

dois para a construção do estoque de rodovias e dois para a construção dos 

instrumentos, nas estimativas via Máxima Verossimilhança de Informação 

Limitada (LIML) – Figuras 5 e 6, apresentadas no capítulo 2. 

A Figura 5 indica o mapa da estradas e rodovias no Estado do Paraná em 

2010, fornecido pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER). Com base 

nesse mapa, foi realizado o georreferenciamento das rodovias e estimado a 

quilometragem total disponível em 2010, em cada município paranaense. 

A segunda imagem, referente à Figura 6, apresenta o mapa rodoviário do 

Paraná de 1969, utilizado para calcular o total de rodovias e estradas disponíveis 

para o ano de 1970.  
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Figura 5 - Mapa rodoviário do Estado do Paraná de 2010 
Fonte: DER-PR (2017) 
 

 

Figura 6 - Mapa de Rodovias do Estado do Paraná em 1969 
Fonte: DER-PR (2017) 
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Uma vez georreferenciadas as rodovias, tanto de 2010 como de 1970, é 

possível criar uma imagem que indica as mudanças ocorridas após 40 anos. A 

Figura 7 apresenta, em vermelho, as rodovias existentes, em 1970, no Estado, e as 

rodovias em verde são aquelas que foram construídas ao longo de 40 anos.  

 

Figura 7 - Diferença entre as rodovias de 1970 e as construídas até 2010 
Fonte: Elaboração Própria (2017) 
 

A quilometragem total das rodovias encontrada para o ano de 1970 é uma 
das variáveis explicativas, como indica as equações (25) e (27) do modelo de 
Duranton e Turner (2012). Como também queremos entender o que explica a 
construção de novas rodovias, conforme equação (27), a variação da 
quilometragem disponível entre 2010 e 1970 será também uma variável de 
interesse, juntamente com o emprego. 

Os dados de emprego, variável dependente desse artigo na equação (1), foram 

obtidos nas bases de dados censitários do IBGE. Como indicado pelo modelo, a 

variável foi construída pela diferença em log do emprego entre 1970 e 2010, isto é, 

∆2010,1970 ln Emprego = ln emprego 2010 - ln emprego 1970. 

A Figura 8 apresenta a variação do emprego nas 278 AMCs. As regiões mais 

escuras indicam crescimento do emprego em relação a 1970, sendo os valores em 

logaritmo natural.  
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Figura 8 - Variação do emprego entre 2010 e 1970 
Fonte: Elaboração Própria (2017) 
 

Cinco regiões que apresentaram crescimento do emprego, ao longo de 40 

anos, foram marcadas no mapa. A região 1 é da capital Curitiba, e nesse caso 

houve um crescimento do emprego desde o litoral paranaense até Tibagi, 

concentrando-se principalmente na região metropolitana. A região 2 refere-se ao 

município de Guarapuava e Candói.  

A região 3 constitui-se, principalmente, por Foz do Iguaçu e suas cidades 

vizinhas, Santa Teresinha do Itaipu e São Miguel do Iguaçu. A região 4 situa-se 

em Londrina e Arapongas. Por fim, muito próximo à Londrina, formando outro 

polo de crescimento do emprego (5), temos a cidade de Maringá.  

 A hipótese central desse primeiro exercício empírico é que as cidades com 

maiores extensões de rodovias e estradas em 1970 foram aquelas que obtiveram 

maior crescimento do emprego no longo prazo. Para visualizar essa questão, a 

Figura 9 agrupa a variação do emprego com as estradas existentes no ano de 1970.  
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Figura 9 - Variação do emprego e rodovias presentes em 1970 
Fonte: Elaboração Própria (2017) 

  

Após a construção das variáveis de interesse, foram incluídas seis variáveis 

relacionadas às características dos municípios. A significância dos coeficientes irá 

indicar que tais controles também ajudam a explicar a variação do emprego e do 

quantitativo de rodovias, no longo prazo. As escolhas das variáveis são justificadas 

com base nas teorias apresentadas no capítulo 3, na disponibilidade de dados para 

o período analisado e outros artigos da revisão de literatura, os quais utilizaram 

dados semelhantes. A Quadro 4 apresenta as variáveis, uma breve descrição das 

mesmas e a fonte. 

Em relação ao estoque de capital, primeira variável independente, segundo 

Brueckner (2011) há dois importantes determinantes para a concentração espacial 

dos empregos: economias de escala e economias de aglomeração. Essencialmente, 

a diferença entre os dois conceitos refere-se se os ganhos produtivos ocorrem 

internamente ou externamente à empresa. Se quanto maior for a dimensão da 

empresa, menores forem os custos médios de produção, podemos dizer que a 

empresa apresenta economias de escala. Por sua vez, o conceito de economias de 

aglomeração está relacionado aos ganhos produtivos, obtidos quando ocorre uma 
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concentração de empresas em determinada região. Tal aglomeração permite que 

as empresas aproveitem uma maior oferta de insumos e de fornecedores. 
Quadro 4 - Controles utilizados nas estimativas, todos em nível municipal. 

Variável Descrição Fonte 

Estoque de 
capital da 

indústria 1970 

Estoque líquido do capital na indústria em 1970 per 
capita.  

IBGE censo 

Acesso a água 
em 1970 

Porcentagem da população que vive em domicílios 
com abastecimento adequado de água 

IBGE censo 

População com 
menos de 4 

anos de estudo 

Percentual de pessoas de 25 ou mais anos de idade 
que não completaram a quarta série do fundamental 
em 1970. 

IBGE censo 

Custo de 
transporte até 
Curitiba em 

1968 
 

Estimativa do custo de transporte até a capital do 
Estado em 1968.  

Núcleo de Estudos 
e Modelos Espaciais 
Sistêmicos, dados 
disponíveis no 
IPEA  

Densidade de 
acesso as 

rodovias em 
1970  

Número total de acessos do munícipio as rodovias em 
1970 sobre o total da população da AMC em 1970 

Elaboração própria 

Cidades 
consideradas 
polos em 1970 

Foram consideradas as cidades acima do percentil 95 
em relação ao total da população por AMC, 
constituindo-se por Curitiba, Maringá, Região de 
Londrina, Ponta Grossa e Cascavel  

Elaboração própria 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
  

Como explica Rosenthal e Strange (2004), a forma mais direta de conferir 

a ocorrência de economias de aglomeração é pela mensuração da produtividade, 

via função de produção, controlando ainda pela distância entre as indústrias. De 

maneira mais precisa, uma vez que se conheça os níveis de emprego, terra, capital 

e insumo das indústrias e a distância entre elas, é possível aferir se houve ganhos 

de produtividade com a proximidade geográfica entre as indústrias. Entretanto, 

as informações necessárias para mensurar a produtividade são de difícil 

disponibilidade, devido aos Censos Industriais não englobarem tais dados. 

Enfrentando esse problema com ausência de dados, Glaeser et all (1992) 

utiliza uma abordagem indireta para mensurar o efeito de economias de 

aglomeração no emprego, nos Estados Unidos. O artigo constrói um painel de 

dados, entre 1956 e 1987, considerando o número de indústrias por região 
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metropolitana (MSAs). Os autores argumentam que um agrupamento de 

indústrias do mesmo segmento em certa região implicaria em uma maior geração 

de emprego, com base na externalidade de Marshall-Arrow-Romer.  

Na mesma direção, numa outra abordagem empírica para mensurar de 

maneira indireta economias de aglomeração, Rosenthal e Strange (2003) utilizam 

dados sobre surgimento de novas empresas, pressupondo-se que estas novas 

empresas surgem em regiões onde há uma maior concentração de atividades 

econômicas. Silva e Silveira Neto (2009), visando também encontrar termos que 

reflitam as externalidades de aglomeração, utilizaram como variável a 

especialização do emprego industrial, isto é, participação do emprego de certa 

indústria em relação ao total da indústria estadual. 

A opção viável para esse trabalho, considerando o período analisado e a 

disponibilidade de dados, foi a inclusão do estoque de capital na indústria como 

variável para controlar o efeito da aglomeração no emprego, em uma dada região.  

Em relação ao acesso à água, como explica Gramlich (1994), juntamente 

com as rodovias e a rede de saneamento, são os componentes da infraestrutura 

básica local. O aumento desses fatores implicará, conforme os modelos de 

crescimento de Aschauer (1989) e Munnell (1990), no aumento da produtividade 

local. A explicação do aumento da produtividade devido à oferta de água encanada 

para a indústria é feita por Brueckner (2011); o autor indica que diversos produtos 

industriais são dependentes de água na sua produção, como a indústria de bebidas, 

papel e alumínio, e, portanto, quanto maior a oferta desse insumo menor será o 

custo de produção. Há ainda o lado do consumidor que, segundo Fujita e Thisse 

(2002), irá tentar maximizar sua utilidade, deslocando-se para regiões com uma 

maior da oferta de bens públicos, ao mesmo tempo que tenta minimizar o custo 

do aluguel, apesar da relação direta entre esses fatores. O Gráfico 2 apresenta a 

dispersão dos municípios, em função do acesso à água e crescimento do emprego. 

A terceira variável independente utilizada foi o percentual de pessoas com 

mais de 25 anos, que não completaram a quarta série do ensino fundamental. Da 

mesma forma que o capital físico, a educação dos trabalhadores pode ser entendida 

como capital humano e como insumo na função de produção da economia 

(LUCAS, 1988; ASCHAUER, 1989). 
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Como já visto no capítulo 4, a utilização de dados educacionais em 

exercícios empíricos está presente em Khandker, Bakht e Koolwal (2006), Gibbons 

et al. (2016) e Holl (2004). Nesse último, o autor encontrou evidências que a 

educação afetou positivamente e de maneira significantiva o surgimento de novas 

indústrias nos setores de maquinaria, têxtil e construção. O Gráfico 3 apresenta a 

dispersão dos municípios em relação ao crescimento do emprego entre 1970 a 2010 

e a educação.  

  

Gráfico 2– Dispersão dos municípios em função do acesso à água e da variação do 
emprego. 
Fonte: Elaboração Própria (2017). 

 

Gráfico 3 - Dispersão dos municípios em função do percentual de pessoal com quarta 
série e variação do emprego. 
Fonte: Elaboração Própria (2017). 
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Em relação aos Gráficos 2 e 3, apesar das teorias e literatura indicarem uma 

relação positiva entre educação, acesso à água e crescimento, os dados disponíveis 

para o Estado do Paraná, em um primeiro momento, não indicam uma associação 

conclusiva entre as variáveis. 

A variável vinculada ao custo de transporte até a capital do Estado procura 

mensurar se houve um crescimento do emprego conforme a distância para 

Curitiba, e da mesma forma que a dummy para as cidades polos visa captar a 

influência dos maiores mercados consumidores do Estado. Além disso, a 

proximidade com as principais cidades permite o aproveitamento dos efeitos de 

transbordamento de conhecimento e de aglomeração (FUJITA E THISSE, 2002). 

 De maneira semelhante, Matlaba et al. (2012) incluem, como variável 

explicativa, a distância até o Estado de São Paulo. O coeficiente encontrado, 

diferente do esperado, foi positivo e significante, indicando que o emprego 

industrial cresceu nos Estados afastados de São Paulo. Faber (2013) também 

utiliza a distância até as cidades polos como controle e foram obtidos dois 

resultados diferentes, o coeficiente da distância obtendo efeito positivo e 

significante para as cidades conectadas aos grandes entroncamentos rodoviários 

construídos. Após a inclusão das cidades não conectadas nas estimativas, o efeito 

obtido foi o inverso, negativo e significante. Portanto, os resultados encontrados 

por Faber (2013) para a China indicam que os municípios distantes, mas 

conectados às grandes rodovias, obtiveram resultados positivos na economia. 

O Gráfico 4 indica a relação entre o custo de transporte e variação do 

emprego. A dispersão dos municípios indica certa associação negativa entre as 

variáveis, ou seja, com um menor custo de transporte até a capital em 1968, os 

municípios obtiveram uma variação positiva no emprego. 

  Por fim, a última variável utilizada nas estimativas foi a densidade de 

acessos viários. Essa variável foi construída, calculando o número de rodovias que 

atravessam o centro urbano de uma cidade. Cidades menores, em sua grande 

maioria, apresentam dois acessos, com a rodovia diretamente interligada ao centro 

urbano da cidade, funcionando muitas vezes como a principal conexão entre 

diferentes pontos. Por se tratarem de cidades pequenas, a densidade de acessos 

pelo total da população é alta. Por outro lado, centros urbanos maiores, como, 



85 

 

por exemplo, Curitiba, que em 1970 apresentava dez acessos rodoviários no total, 

terão uma densidade menor de acessos quando ponderados pelo total da população. 

O Gráfico 5 indica a quantidade de AMCs por número de acessos 

rodoviários. Nota-se que, boa parte dos municípios apresentavam dois acessos em 

1970; por sua vez, 15 áreas apresentavam somente um acesso rodoviário, isto é, a 

cidade era o ponto final da rodovia como, por exemplo, a cidade litorânea 

Antonina. A quantidade de acessos nulos indica que não passava naquela região 

nenhuma estrada ou rodovia de responsabilidade do governo estadual ou federal. 

 

Gráfico 4 - Dispersão dos municípios em função do custo de transporte até a capital e 
variação do emprego 
Fonte: Elaboração Própria (2017). 
 

 

Gráfico 5 - Quantidade de Áreas Mínimas Comparáveis por acessos 
Fonte: Elaboração Própria (2017). 
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O número de acessos rodoviários pode ser entendido como uma medida 

simples de acessibilidade, na qual quanto maior a densidade maior será a facilidade 

de interação espacial entre as regiões. Segundo Fujita e Thisse (2002), o aumento 

da acessibilidade permite o desenvolvimento dos subúrbios urbanos, facilitando 

que as empresas aproveitem áreas com menores custos de aluguéis, mas ainda 

próximas do centro financeiro.  
 

 

5.1.1 O problema de causalidade reversa e as variáveis instrumentais 
 

 

O método de variáveis instrumentais (VI), apresentado por Heckman 

(1995), tem como fundamento a suposição principal de seleção em variáveis não 

observáveis. De acordo com Pinto (2016), esse problema consiste em estimar o 

efeito médio do tratamento quando existem também outros fatores, além das 

características observáveis, presentes no vetor de variáveis de controle, também 

chamado de vetor de características. Esses fatores afetam simultaneamente a 

decisão de participar ou não do tratamento e os resultados potenciais (variáveis 

de resultado ou de interesse), prejudicando a interpretação de que o efeito captado 

seja mesmo o efeito causal do tratamento. 

Desse modo, faz-se necessária uma variável exógena Z que afete essa 

decisão de participar ou não do tratamento, mas que não esteja correlacionada 

com nenhum fator não observável, relacionado ao resultado potencial. De acordo 

com Pinto (2016), no caso clássico de variáveis instrumentais (VI) com efeitos 

homogêneos do tratamento, o problema pode ser visto através do seguinte sistema 

de equações: 
 

eT =∝ +gT + WT 

gT = {1
0  iSjV 1 kV l + mnT + oT ≥ 0  V 0 qDki qiSrUáUti          (28) 

 

em que gTé igual 1 caso o indivíduo tenha recebido o tratamento e 0 caso não. 

Assume-se também que �iu(nT, WT) = 0 V �iu(oT, WT) ≠ 0, ou seja, não existe 

relação linear entre o instrumento e o termo aleatório da equação principal. No 
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entanto, os termos aleatórios não observáveis que aparecem nas duas equações 

estão correlacionados. 

De acordo com Pinto (2016), nesse sistema de equações, os fatores não 

observáveis que afetam a decisão de participar ou não do tratamento estão 

correlacionados com os fatores não observáveis, os quais afetam a variável de 

resultado. Desse modo, faz-se necessário um instrumento Z que permita captar 

uma variação exógena na decisão de participar ou não do tratamento. No entanto, 

esse instrumento precisa ao mesmo tempo captar essa variação exógena, mas não 

estar correlacionado diretamente com a variável de resultado. 

De acordo com Pinto (2016), esse modelo clássico de variáveis 

instrumentais, com efeitos homogêneos, pode ser estimado através de um modelo 

de mínimos quadrados em dois estágios. No primeiro estágio é estimada a 

probabilidade linear que relaciona gTe nT para se obter o valor predito: 
 

gT̂ = l̂ + mn̂T                                      (29) 

 

Esse valor representa a variação exógena na decisão entre participar ou 

não do tratamento, decisão essa que não está relacionada a nenhum outro fator 

que possa influenciar essa variável de resultado. 

Já no segundo estágio, é estimada uma regressão linear que relaciona a 

variável de interesse a esse valor predito: 
 

eT̂ = �̂ + ĝT̂                                                 (30)  

 

Segundo Pinto (2016), nesse sistema de equações gerado, a variável Z não 

afeta diretamente a variável Y, e só a afeta indiretamente, através da sua relação 

com a participação ou não no tratamento. Além disso, existe a suposição de que 

o efeito do tratamento estimado seja homogêneo para todos os indivíduos. Desse 

modo, o resultado do indivíduo depende exclusivamente da sua decisão de 

participação ou não no tratamento, e esse resultado não está relacionado ao modo 

como a participação no tratamento é afetada pelo instrumento Z. 
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No entanto, quando a suposição de efeitos homogêneos é violada, o efeito 

estimado carrega um viés. De acordo com Pinto (2016), se os indivíduos souberem 

que os ganhos de participação no tratamento são diferentes sobre determinados 

grupos, essa informação será levada em consideração na hora da decisão entre 

participar ou não do tratamento. Nesse caso, a hipótese de homogeneidade é 

violada e o estimador não identifica o efeito médio do tratamento ou o efeito médio 

do tratamento sobre os tratados. 

Segundo Angrist e Imbens (1995), quando esses efeitos do tratamento são 

heterogêneos, o efeito estimado por essa abordagem de variáveis instrumentais é 

apenas o efeito médio de tratamento local (LATE)10, que é válido especificamente 

para aquela subpopulação e, portanto, não é representativa para toda a população. 

Nesse contexto, Pinto (2016) define como “compliers” os indivíduos que são 

induzidos pelo instrumento a terem essa mudança de comportamento, na variável 

endógena (participação ou não no tratamento). 

Segundo Pinto (2016), lidando com esse problema da heterogeneidade, 

apresentado por Angrist e Imbens (1995), em que o resultado estimado é apenas 

o efeito médio de tratamento local (LATE), apesar de, na prática, esse ser um 

resultado muito semelhante ao resultado estimado pelo modelo clássico de 

variáveis instrumentais, o LATE não representa o efeito médio do tratamento. 

Desse modo, em geral, esse resultado não pode ser considerado representativo da 

população como um todo. No entanto, Pinto (2016) argumenta que, mesmo o 

efeito médio de tratamento local pode ser interessante para a política pública, em 

alguns casos. 

Segundo a autora, se a variável instrumental escolhida for alguma 

mudança na política que afete a variável de tratamento, o LATE representa o 

parâmetro de interesse dessa política. Nesse caso, o efeito médio do tratamento 

para a subpopulação teve seu comportamento alterado por essa política. No 

entanto, se for utilizada uma variável contínua que, simplesmente, afete a taxa de 

participação no tratamento, mas não tenha efeito sobre a variável de resultado, o 

LATE pode não ser de interesse. 

Segundo Pinto (2016), o modelo de variáveis instrumentais se fundamenta 

em três importantes pressupostos, para poder ser consistente: I) alocação aleatória; 
                                                           
10 Local Average Treatment Effect. 
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II) restrição de exclusão e III) monotonicidade. O primeiro pressuposto diz respeito 

a que o instrumento precisa ser independente dos resultados potenciais, dado o 

vetor de características X. Desse modo, é preciso que a variável instrumental 

escolhida seja tão boa quanto seria uma variável que fosse realmente alocada, de 

forma aleatória entre os indivíduos.  

Além de Z ser alocado de forma aleatória, ele só é permitido afetar a 

variável de resultado através da variação que provoca na variável de tratamento. 

Essa característica leva ao segundo pressuposto, restrição de exclusão. Essa 

segunda hipótese diz respeito a que a única forma de influência do instrumento Z 

sobre a variável resultado Y deve ser o efeito tratamento T. Por fim, o terceiro 

pressuposto, de monotonicidade, diz respeito à hipótese do modelo de que o 

instrumento Z escolhido só pode afetar a variável de tratamento T, em apenas 

uma única direção. 

De acordo com Heckman (1995), essa abordagem de variáveis 

instrumentais pode ser utilizada, portanto, para lidar com o problema da 

endogeneidade, que acontece muitas vezes entre a variável de tratamento e a 

variável de interesse. Nesse contexto, as variáveis instrumentais podem ser 

utilizadas para criar essa variação exógena para a variável de tratamento, para 

que desta forma, o efeito estimado seja realmente causal. 

Staiger e Stock (1997) salientam para o fato de que essa abordagem de 

variáveis instrumentais apresenta problemas quando utilizadas com amostras 

finitas, já que neste caso as propriedades dos estimadores não são confiáveis. 

Segundo os autores, quando existe correlação fraca entre os instrumentos e os 

regressores endógenos, as estimativas dessa abordagem podem se aproximar das 

estimativas por mínimos quadrados ordinários. Esse problema faz com que exista 

uma falsa impressão de exogeneidade dos instrumentos utilizados. 

Assim, para este trabalho, entre as principais características esperadas dos 

instrumentos escolhidos é que eles expliquem a quantidade total de quilômetros 

ou extensão total das rodovias, em 1970, mas que sejam exógenas às características 

analisadas para o período estudado. Com relação à primeira característica, espera-

se que parte significante das estradas modernas se aproveite de antigos caminhos, 

rotas e estradas já existentes. Em relação à segunda característica, a exogeneidade 

requerida advém principalmente do lapso temporal entre os instrumentos e a 
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variável explicada, uma vez que um dos instrumentos difere 69 anos e o outro, em 

torno de 150 anos (GARCIA-LÓPEZ, HOLL E VILADECANS-MARSAL, 2015).   

Serão utilizados dois instrumentos neste estudo. O primeiro instrumento 

utilizado deriva do mapa de caminhos e rotas do Paraná de 1901 (Figura 2). As 

estradas e caminhos, existentes nesse período, concentravam-se principalmente na 

região do Paraná Tradicional, ou seja, na capital Curitiba e no seu entorno, com 

ramificações iniciais da Capital e litoral para o Norte Pioneiro e Oeste do Estado. 

Parte considerável dos caminhos ilustrados, em 1901, tornaram-se, posteriormente, 

importantes rodovias como, por exemplo, o caminho entre Guarapuava e Foz do 

Iguaçu, o qual se transformou na BR-277. 

O segundo instrumento utilizado nesse estudo foi a Rota dos tropeiros, 

fundamentalmente, o Caminho de Viamão, também conhecido como “Estrada 

Real” (Figura 1). Este caminho, como explica De Magalhães (2011), ativou toda 

uma economia local por onde os tropeiros passavam, devido à formação de 

pousadas, consumo de mercadorias, como também os postos de arrecadação fiscal. 

A ocupação do território ampliou-se ao longo das rotas, estimulando que 

em locais onde havia a parada para descanso dos animais, houvesse a formação de 

pequenas vilas que, posteriormente, se tornariam cidades, como o caso da Lapa, 

Ponta Grossa, Castro, entre outras. A utilização dessa rota perdurou entre o início 

do século XVIII e começo do século seguinte.  

Diversos outros autores utilizaram como instrumentos, redes de transporte 

históricas como fonte para controlar o problema de endogeneidade. Baum-Snow 

(2007) foi pioneiro ao utilizar o mapa de 1947 de rodovias planejadas para os 

Estados Unidos. Garcia-López, Holl e Viladecans-Marsal (2015) utilizam as rotas 

postais do século 18 e as estradas romanas para explicar as rodovias presentes em 

1960, na Espanha. Ahlfeldt et al. (2015) utiliza a densidade populacional de 

Berlim, em 1936, como instrumento. Duranton e Turner (2012) apresentam uma 

discussão detalhada sobre os três instrumentos utilizados nas estimações, sendo o 

mapa de 1947 de rodovias planejadas para os Estados Unidos, o mapa de ferrovias 

de 1898 e as rotas de exploração iniciadas em 1528.  

Detalhando o trabalho de Duranton e Turner (2012), e como os 

instrumentos foram construídos pelos autores, o mapa de 1947 foi digitalizado e 

georreferenciado, permitindo calcular a quantidade de quilômetros de rodovias que 
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seriam construídas. O segundo instrumento, o mapa de ferrovias,em 1898, também 

foi digitalizado e calculado a extensão das ferrovias por região metropolitana. Por 

fim, o terceiro instrumento, as rotas de exploração, foi desenvolvido por meio de 

um mapa que reconstrói tais rotas históricas. Após digitalizar, os autores 

calcularam o número de pixels na imagem, considerando que cada pixel de rota 

correspondia a um quilômetro de estrada.  
 

 

Figura 10– Representação nos mapas de 2010 e 1901 da estrada entre Lapa e Rio Negro. 
Fonte: Elaboração Própria (2017). 

 

Comparativamente ao trabalho de Duranton e Turner (2012), este estudo 

apresenta diferenças na construção dos instrumentos. Devido à baixa qualidade 

do mapa de 1901, não é possível georreferenciar esse mapa sem gerar distorção, 

isto é, os quilômetros de caminhos e estradas não seriam computados à região 

correta se a quantidade fosse calculada da forma utilizada por Duranton e Turner 

(2012). Desse modo, foi feita a escolha por utilizar esse mapa como base para 

correções das rotas, já estabelecidas, por meio do mapa de 2010, ou seja, as rotas 

foram mantidas se o mapa de 1901 indicasse a existência da estrada, pressupondo 

que essas não sofreram diferenças abruptas nos seus traçados, que afetariam a 

quantidade de quilômetros por município. Para facilitar a visualização, a Figura 

10 compara como uma estrada entre os municípios da Lapa e de Rio Negro está 
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representada nos mapas de 2010 e 1901. Nota-se que há uma diferença na precisão 

do traçado, o que impede de considerar o mapa de 1901 para georrefenciamento 

das vias, entretanto, a distância entre as cidades aparece com maior precisão. 

Enquanto que, em 2010, a distância indicada é de 52,6 quilômetros, no mapa de 

1901 a distância informada é de 49 quilômetros.  
 

 

5.1.2 Resultados 

 

 As estimativas nesse trabalho foram obtidas por dois métodos diferentes: a 

primeira, Ordinary Least Squares (OLS); e a segunda, pelo método de Variáveis 

Instrumentais. Entre os estimadores, o mais importante utilizado será Limited 

Information Maximum Likelihood (LIML). Posteriormente, os resultados ainda 

serão comparados com as estimativas via Generalized Method of Moments (GMM) 

e Two-Stage Least Squares (2SLS). 

 A principal vantagem do segundo método em relação às estimativas via 

OLS é a possibilidade da presença de regressores endógenos, permitir a correção 

da endogeneidade, como já explicado anteriormente. Entre os estimadores de 

Variáveis Instrumentais, LIML se destaca nas simulações de Monte Carlo, por 

apresentar menor viés, principalmente na presença de instrumentos fracos, isto é, 

quando há uma baixa correlação entre o instrumento e a variável endógena. 

(STOCK, WRIGHT E YOGO, 2012). 

 Inicialmente, serão apresentados os resultados, via OLS. Nesse caso, os 

coeficientes encontrados seriam válidos somente se os determinantes não 

observados da quantidade inicial de rodovias não estivessem correlacionados com 

os determinantes das mudanças do emprego e das rodovias. Como tal condição 

provavelmente não se mantém, os resultados via OLS serão principalmente 

descritivos e base de comparação para os resultados via LIML. A Tabela 3 

apresenta os resultados da estimação OLS, da diferença do logaritmo do emprego 

2010 – 1970 em função do logaritmo do emprego em 1970, do logaritmo das 

rodovias em 1970 e outros controles. Os coeficientes estimados indicam a 

elasticidade do emprego em relação a extensão inicial de rodovias e as demais 

variáveis. 
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Tabela 3 - Crescimento do estoque de emprego como função dos estoques iniciais de emprego e 
de rodovias, estimação  
OLS Output ∆2010,1970 ln Emprego = ln emprego 2010 - ln emprego 1970 

 [1] [2] [3] [4] [5] 
 

[6] 
[7] 

ln Emprego 
1970 

0,0758 -0,220*** -0,238*** -0,324*** -0,313*** 

 

-0,371*** 

 

-0,346*** 

ln Rodovias 
1970 

0,1807*** 0,152*** 0,161*** 0,142*** 0,098*** 
0,106*** 0,102*** 

Estoque de 
capital da 
indústria 

1970 

* 

0,1469*** 0,152* 

 

 

0,122*** 0,114*** 

 

 

0,116*** 

 

 

0,119*** 

Acesso a 
água 

* * -0,032   0,056 0,017 
0,017 0,012 

Pop com 
menos de 4 

anos de 
estudo 

* * * -0,538*** -0,558*** -0,571*** -0,565*** 

Custo de 
transporte 
até CTBA 
em 1968 

* * * * -0,375*** -0,338*** -0,321*** 

Se cidade 
polo 

* * * * * 
0,701** 0,717** 

Densidade 
de acessos 

* * * * * 
* 0,038 

R2 
0,1730 0,2841 0,2914 0,3285 0,430 0,4428 0,5459 

Obs: * significante a 10%; ** significante a 5%; *** significante a 1%. 
Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

 A Coluna 1 apresenta somente o emprego e as rodovias iniciais como 

variarias explicativas. Somente nessa primeira estimação a quantidade inicial do 

emprego não apresentou resultado significativo, sendo que nas demais os 

coeficientes encontrados foram como o esperado pelo modelo (equação 25), no qual 

o parâmetro de ajustamento indicava valores entre -1 e 0. Por outro lado, o 

coeficiente da quantidade de quilômetros, inicial de rodovias, apresentou resultado 

positivo e significativo, indicando uma tendência de maior crescimento em cidades 

que tinham maior extensão de rodovias em 1970. 
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Os resultados das estimações indicam que, após a inclusão do estoque de 

capital da indústria e o acesso dos habitantes à água, o emprego inicial apresenta 

resultado negativo e significante. Os coeficientes apontam que cidades com nível 

maior de emprego crescem mais lentamente, enquanto um maior estoque de 

rodovias implica um maior crescimento.  

Os resultados obtidos nessas primeiras estimações são maiores em 

magnitude àquelas encontradas por Duranton e Turner (2012) para os Estados 

Unidos, e maiores do que Banerjee, Duflo e Qian (2012) encontraram para a China.  

Nas estimações [4] e [5], são incluídos como regressores a porcentagem da 

população com menos de quatro anos de estudo e o custo do transporte até a 

capital em 1968, que se mostram estatisticamente significantes. O efeito da 

educação apresenta um alto grau de elasticidade em relação ao emprego no longo 

prazo, como também as regiões com maiores custos de transporte apresentaram 

resultados negativos. Controles semelhantes foram utilizados por FABER (2013), 

entretanto sem encontrar significância estatística para a educação, mas com 

resultado similar e significante (-0,130) para a distância até a cidade, em um 

entroncamento rodoviário. 

Por fim, na coluna 6 e 7, foram incluídos os controles se a cidade é polo e a 

densidade de acessos rodoviários em 1970. Nas diversas estimações com 

especificações diferentes, a variável densidade de acessos não apresentou 

significância, mesmo quando transformada em dummy. A variável cidade polo, 

conforme esperado pela teoria das economias de aglomeração, apresentou resultado 

positivo e significante.  

 A Tabela 4, por sua vez, apresenta os resultados da estimação OLS da 

variação do logaritmo da extensão total de rodovias por AMC, entre 2010 e 1970, 

em função da quantidade de emprego e de rodovias, ambos dados de 1970.  

Na Coluna 1, que apresenta os resultados da estimação, são considerados 

somente os estoques iniciais de emprego e de rodovias, consta que estoques de 

estrada tendem a crescer a taxas mais elevadas em cidades com maiores níveis 

inicias de emprego, mas tendem a ter taxas mais baixas quanto maior o estoque 

de rodovias. 
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Tabela 4- Crescimento do estoque de rodovias como função dos estoques iniciais de rodovias e 
de emprego, estimação OLS 
Output ∆2010,70 ln rodovias = ln rodovias 2010 - ln rodovias 1970 
  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

ln Emprego 
1970 

0,547*** 0,485*** 0,395*** 0,382*** 0,382*** 0,382*** 0,478*** 

ln Rodovias 
1970 

-0,845*** -0,855*** -0,842*** -0,854*** -0,857*** -0,856*** -0,869*** 

Estoque de 
capital da 
indústria 
1970 

* 0,041** 0,048*** 0,036 0,024 0,024 0,030 

Acesso a 
água 

* * -0,172*** -0,094*** -0,094*** -0,094*** -0,103*** 

Pop com 
menos de 4 
anos de 
estudo 

* * * -0,498*** -0,471*** -0,472*** -0,470*** 

Custo de 
transporte 
até CTBA 
em 1968 

* * * * -0,028 -0,029 0,001 

Se cidade 
polo 

* * * * * -0,010 0,029 

Densidade 
de acessos 

* * * * * 
 

* 
0,150** 

R2 
0,8532 0,8773 0,8825 0,8827 0,8828 0,8875 0,8908 

Obs: * significante a 10%; ** significante a 5%; *** significante a 1%. 
Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

O coeficiente encontrado de -0,845, que manteve constância nas demais 

estimações, é maior que -0,52, encontrado por Duranton e Turner (2012), e indica 

que a opção do Estado na construção de novas vias foi para regiões com baixa 

oferta de estradas, em vez de uma política de complementação ou criação de 

contornos rodoviários.  

Nas Colunas 3 e 4, observa-se que o estoque inicial de capital da indústria 

e o acesso à água apresentam sinais opostos para o crescimento do estoque de 

estradas, apesar da não significância do estoque de capital.  
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As estimações nas Colunas 5 e 6 apontam que a porcentagem da população 

com menos de quatro anos de estudo explica a construção de novas vias. Em 

relação ao custo de transporte até a capital, apesar de ser determinante na geração 

de empregos, nestas regressões a variável não se relaciona com a construção de 

novas vias.  

Por fim, a densidade de acessos se mostrou positiva e significante, indicando 

que as novas vias cresceram, mais rapidamente, em cidades com maior densidade. 

Como a maior densidade está relacionada com as cidades menores, o resultado vai 

de encontro ao efeito já observado, de que novas vias surgiram em regiões com 

menor estoque.  

Ademais, o sinal dos coeficientes da quantidade inicial de emprego e de 

rodovias mostram-se robustos às diferentes especificações, e continuam a apontar 

o impacto positivo do emprego no crescimento do estoque de estradas, e o efeito 

negativo de maiores quantidades iniciais de estradas no mesmo processo. 

 

5.1.3 Resultado das Estimações em LIML 
 

 Como indicam Baum-Snow (2007) e Duranton e Turner (2012), em geral, 

rodovias não são construídas de maneira aleatória, e sim endógenas às 

características econômicas e geográficas da região. Tal problema inviabiliza 

considerar as estimações, como as mais corretas. Para tentar corrigir este 

problema, a metodologia empregada foi a Limited Information Maximum 

Likelihood (LIML), com duas variáveis instrumentais. 

Como explica Poi et al (2006) e Stock, Wright e Yogo (2002), os métodos 

usualmente empregados para a correção do problema de endogeneidade, como o 

Two-Stage Least-Squares (2SLS) ou Generalized Method of Moments (GMM), o 

LIML apresenta como vantagem um menor viés, quando os instrumentos 

apresentam uma fraca correlação com as variáveis endógenas, e quando estamos 

tratando com uma amostra relativamente pequena. 

 A tabela 5 indica a matriz de correlação entre os instrumentos utilizados, a 

variável endógena – quantidade inicial ou extensão inicial de rodovias – e a 

variação do emprego. De fato, os valores apresentados de correlação entre os 

instrumentos e a extensão total de rodovias em 1970 não são altos. 
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Tabela 5- Matriz de correlação entre os instrumentos e as variáveis de interesse. 

 Instrumento 1: 
Mapa 1901 

Instrumento 2: 
Rota dos 
Tropeiros 

Extensão total 
de rodovias em 
1970 

Variação do 
Emprego entre 
2010 e 1970 

Instrumento 1: 
Mapa 1901 

1    

Instrumento 2: 
Rota dos 
Tropeiros 

0,397 1   

Extensão total 
de rodovias em 
1970 

0,306 0,198 1  

Variação do 
Emprego entre 
2010 e 1970 

0,188 0,149 0,136 1 

Fonte: Elaboração Própria (2017). 

A Tabela 6 apresenta os resultados da variação do logaritmo do emprego 

entre 2010 – 1970, em função do logaritmo do emprego em 1970, do logaritmo das 

rodovias em 1970 e outros controles, estimando via LIML. A Coluna 1 apresenta 

somente os coeficientes iniciais de rodovias e de emprego.  

Com exceção da coluna 7, o peso da quantidade de quilômetros inicial das 

rodovias manteve certa estabilidade, variando entre 0,73 e 0,80, isto é, uma 

variação de 10% na extensão de rodovias, total inicial implicaria um aumento 

entre 7,3% a 8,0% no emprego em 40 anos. A coluna 7, após a inclusão da variação 

densidade de acessos, apresentou uma forte mudança nos coeficientes, com a perda 

de significância estatística. Realizando o teste indicado por Belsley, Kuh e Welsch 

(1980) para detecção de multicolinearidade, os valores encontrados no teste 

indicam a presença de correlação entre as variáveis explicativas.  

Com exceção do estoque inicial de capital nas colunas 3, 4 e 6, os demais 

controles não obtiveram coeficientes estatisticamente significantes. Nota-se que o 

peso das rodovias, em relação às estimativas via OLS, aumentaram 

consideravelmente. Esse efeito também foi observado em Duranton e Turner 

(2012) e Duranton (2014), no qual as estimativas via OLS obtiveram coeficientes 

inferiores às estimativas via LIML.  

 Os resultados aqui encontrados são bastante similares, ressalvando a 

diferença no período analisado, com os coeficientes médios encontrados por 



98 

 

Chandra e Thompson (2000), no efeito sobre a renda industrial para regiões não 

metropolitanas dos Estados Unidos, valores que variaram entre 6% a 8%. 

Tabela 6 - Crescimento do estoque de emprego como função dos estoques iniciais de emprego e 
de rodovias, estimação LIML 
Output ∆2010,1970 ln Emprego = ln emprego 2010 - ln emprego 1970 

 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

ln Emprego 
1970 

-0,189** -0,310** -0,325*** -0,339*** -0,339*** -0,405*** -1,092 

ln Rodovias 
1970 ▪ 

0,802*** 0,770*** 0,737*** 0,760*** 0,763** 0,756*** 1,258 

Estoque de 
capital da 

indústria 1970 

* 0,066 0,078* 0,075* 0,072 0,079* -0,003 

Acesso à água 
* * -0,104 -0,086 -0,186 -0,167 -0,192 

Pop com menos 
de 4 anos de 

estudo 

* * * -0,096 -0,064 -0,119 -0,493 

Custo de 
transporte até 

CTBA em 1968 

* * * * 0,175 0,205 0,370 

Se cidade polo 
* * * * * 1,335 1,903 

Densidade de 
acessos 

* * * * * * -0,964 

overid p-value 0,327 0,388 0,496 0,509 0,513 0,512 0,365 

Obs: * significante a 10%; ** significante a 5%; *** significante a 1%. 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
▪ Variáveis Instrumentais utilizadas: Rota dos Tropeiros (ln) e Rodovias 1901 (ln) 
 

O efeito do estoque inicial do emprego ficou entre -0,189 e -0,405, indicando 

uma tendência à diminuição da variação do emprego entre os municípios, isto é, 

os municípios com maiores níveis de emprego em 1970 obtiveram menor 

crescimento do emprego, ao longo de 40 anos. Duranton e Turner (2012) 

encontraram resultados entre -0,11 e -0,30, apontando uma movimentação, em 

média, também nos Estados Unidos. 
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Tabela 7 - Crescimento do estoque de rodovias como função dos estoques iniciais de rodovias e 
de emprego, estimação LIML 
Output ∆2010,1970 ln rodovias = ln rodovias 2010 - ln rodovias 1970  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

ln Emprego 
1970 

0,440* 0,447* 0,416* 0,367* 0,352* 0,253* -0,201 

ln Rodovias 
1970 ▪  

-0,568* -0,568* -0,549* -0,590* -0,223 -0,231 0,053 

Estoque de 
capital da 
indústria 

* 0,003 0,014 0,002 -0,012 -0,011 -0,040 

Acesso a 
água 

* * -0,208* -0,144* -0,194** -0,196** -0,214 

%Pop com 
menos de 4 
anos de 
estudo 

* * * -
0,279*** 

-0,010 -0,050 0,175 

Custo de 
transporte 
até CTBA 
1968 

* * * * 0,347 0,367 0,460 

Se cidade 
polo 

* * * * * 1,120 1,445 

Densidade 
de acessos 

* * * * * * -0,648 

overid p-
value 

0,682 0,695 0,298 0,180 0,296 0,3014 0,570 

Estat 
firststage 

13,88*** 11,61* 11,34* 9,165* 2,321*** 2,432*** 1,066 

Obs: * significante a 10%; ** significante a 5%; *** significante a 1%. 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
▪ Variáveis Instrumentais utilizadas: Rota dos Tropeiros (ln) e Rodovias 1901 (ln) 
 

Finalmente, a Tabela 7 apresenta a variação do logaritmo da quantidade 

de rodovias entre 2010 – 1970, em função das quantidades iniciais de emprego e 

de rodovias. Na Coluna 1, que apresenta os resultados da estimação considerados 

somente os coeficientes do emprego e de rodovias em 1970, observa-se que a 

quantidade de rodovias tende a crescer a uma taxa mais elevada em cidades 

maiores, mas tende a crescer a uma taxa mais baixa em cidades com maiores 

quantidades iniciais de rodovias. 
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Comparativamente aos resultados nas estimações via OLS, os coeficientes 

do peso inicial de rodovias sobre a construção de novas vias sofreram uma redução, 

apresentando valores entre -0,54 e -0,59, nas estimações onde o coeficiente 

apresentou significância estatística. 

Na mesma direção, os valores encontrados para o efeito do estoque de 

emprego foram menores nas regressões via LIML, entretanto, com maior 

proximidade aos resultados via OLS. Os resultados apresentaram maior variação 

e maior nível daqueles encontrados por Duranton e Turner (2012), que ficaram 

entre 0,21 e 0,34. Somente a variável acesso à água apresentou significância 

estatística em mais de uma estimação. Da mesma forma que na tabela 3, a 

construção de novas vias avançou menos onde o acesso à água era maior. Diferente 

das estimações via OLS, os demais controles não obtiveram coeficientes 

significantes em mais de uma estimação.  

Em todas as estimações, os p-values do teste de over-identification indicam 

pela rejeição, ou seja, os instrumentos são considerados válidos. A robustez dos 

instrumentos é indicada por meio do Estat firststage, e com exceção das 

estimativas da coluna 7 das tabelas 6 e 7, os instrumentos não são fracos e 

explicam o estoque inicial de rodovias. 

 A coluna 5 é aquela onde a variável custo de transporte até a capital foi 

incluída. Como os instrumentos indicam uma concentração de vias próximo à 

Curitiba, no passado, e o custo de transporte até a capital se aproxima de zero 

quanto mais próxima à capital, portanto, essa relação torna os instrumentos 

fracos, deixando de explicar estatisticamente, somente nesse caso, o estoque inicial 

de rodovias. 

O passo seguinte foi avaliar se os coeficientes encontrados por LIML se 

mantiveram quando os dados são regredidos, via estimadores GMM e 2SLS. 

Quando há mais de um instrumento disponível, a utilização de diferentes 

estimadores irá se diferenciar, pela matriz de ponderação, dos instrumentos com a 

variável endógena11.  

 

                                                           
11 Para uma discussão detalhada sobre os estimadores de Variáveis Instrumentais ver Poi (2006). 
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Tabela 8 - Crescimento do estoque de emprego como função dos estoques iniciais de emprego e 
de rodovias, estimação via GMM e 2SLS 
Output ∆10,1970 ln Emprego = ln emprego 2010 - ln emprego 1970 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

GMM 

ln 
Emprego 

1970 
-0,198** 

-
0,341*** 

-
0,343*** 

-
0,362*** 

-
0,358*** 

-
0,461*** 

-0,777 

ln 
Rodovias 

1970 
0,726*** 0,662*** 0,676*** 0,650*** 0,594** 0,626** 0,733 

2SLS 

ln 
Emprego 

1970 
-0,181* 

-
0,307*** 

-
0,323*** 

-
0,337*** 

-
0,337*** 

-
0,469*** 

-0,873 

ln 
Rodovias 

1970 
0,781*** 0,719*** 0,725*** 0,702*** 0,700** 0,673** 0,859 

 overid p-

value 
0,201 0,277 0,404 0,4298 0,399 0,356 0,272 

 Estat 

firststage 
43,33*** 32,45*** 32,60*** 27,14*** 2,288* 2,881** 1,493 

Obs: * significante a 10%; ** significante a 5%; *** significante a 1%. 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
 

As sete estimações, via GMM e 2SLS, da tabela 8 seguiram a mesma ordem 

de inclusão das variáveis como realizada anteriormente. Diferentemente das 

regressões realizadas via LIML, foram feitas estimativas utilizando os erros-padrão 

com a correção da heterocedasticidade de White, ou simplesmente erros-padrão 

robustos. Os coeficientes encontrados via GMM e 2SLS, e ajustados pelos erros-

padrão robustos, não foram diferentes dos valores encontrados via LIML, 

permanecendo entre 0,59 e 0,78 para o efeito da extensão das rodovias em 1970, e 

entre -0,181 a -0,469 para o efeito do emprego inicial. 

Dos trabalhos com objetivos semelhantes, revisados no capítulo 4, como 

Duranton e Turner (2012), Duranton, Morrow e Turner (2014), Mills (2010) e 

Gibbons et al. (2016), fica notável que os coeficientes do efeito das rodovias sobre 

o emprego obtidos para o caso paranaense são maiores. A provável explicação 

dessa diferença é o grau de heterogeneidade das unidades de análise, enquanto 

nesse trabalho fazem parte da base de dados todas as cidades paranaenses. 
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Duranton e Turner (2012) e Duranton, Morrow e Turner (2014) selecionaram 

somente as regiões metropolitanas dos Estados Unidos. Mills (2010), por sua vez, 

analisou exclusivamente o impacto de um tipo especifico de rodovia – bypasses - 

no setor emprego industrial em três estados americanos.  

Gibbons et al. (2016) analisam a construção de rodovias para Inglaterra, 

entretanto, a elasticidade encontrada de 0,36 do emprego em relação ao aumento 

da acessibilidade, é referente a um período de tempo menor e restrita às unidades 

- postcodes – próximas até 20 quilômetros da construção de novas vias.  

Portanto, diferentemente dos trabalhos citados que restringiram a análise 

para algum setor da economia ou regiões metropolitanas, essa tese se diferencia 

por abranger todos os munícipios paranaenses na análise. A presença de 

heterogeneidade entre as unidades, provavelmente ocasionou que os coeficientes 

encontrados fossem maiores do que os encontrados na literatura.  
 

5.2 IMPACTO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS NA ECONOMIA 

PARANAENSE 

 

 

Para estimar o efeito das concessões rodoviárias sobre o emprego serão 

utilizados dados em painel em dois tempos distintos, 1991 e 2010, conjugado a um 

método não experimental, utilizado na área de avaliação de impacto, o estimador 

de diferença-em-diferença (DD). Esse método, difundido por Ashenfelter e Card 

(1985) e descrito por Angrist e Krueger (1999), permite o controle simultâneo dos 

efeitos decorrentes tanto do tempo quanto também do tratamento.  

De acordo com Foguel (2016), o método de diferenças-em-diferenças é 

baseado no cálculo de uma dupla subtração. Desse modo, a primeira fase de 

estimação desse método se refere à diferença das médias de uma determinada 

variável de resultado, antes e depois da escolha de participar ou não de um 

determinado tratamento, tanto para o grupo dos tratados quanto para o grupo 

dos controles. 

Segundo Nishigima (2008), a operacionalização deste método requer a 

existência de informações para ambos os grupos em pelo menos um período de 

tempo anterior ao tratamento, e pelo menos um período de tempo posterior ao 



103 

 

tratamento. Apesar dessa característica fazer deste método um dos mais custosos 

métodos não experimentais de avaliação de impacto, o método de diferença-em-

diferença possui algumas vantagens em relação aos outros métodos. De modo 

particular, o método DD é capaz de lidar com viés de seleção, associados a 

características não observáveis dos indivíduos, principalmente em se tratando de 

características que não variam no tempo. 

Normalmente, o método de diferenças-em-diferenças é aplicado aliado a 

algum evento aleatório, que possa simular as condições para a criação de grupos 

de tratamento e controle que sejam parecidos e também considerados comparáveis, 

ou seja, é utilizado a criação de um grupo contrafactual. De acordo com Foguel 

(2016), esse contexto pode ser chamado de experimento natural (ou quase 

experimental), em que ocorrem eventos que podem ter origem em mudanças que 

aconteceram naturalmente, como furacões e terremotos, por exemplo, ou mesmo 

mudanças institucionais tais como alterações em leis e políticas, por exemplo.  

No entanto, ainda que esse evento possa parecer fortuito, não existe 

garantias de que o grupo de controle seja uma boa representação contrafactual do 

grupo de tratamento. Para lidar com isso, o método DD tenta resolver esse 

problema, levando em consideração características pré-existentes entre os grupos 

de tratados e controles. Desse modo, o método de diferenças-em-diferenças é 

empregado não apenas em casos de experimentos naturais, mas também em 

diversos contextos em que existam informações disponíveis, antes e depois do 

tratamento, para os dois grupos. 

De acordo com Faber (2013), o estimador de diferenças-em-diferenças 

segue o seguinte roteiro: os resultados são separados para um grupo de tratamento 

(D=1) e um grupo Controle (D=0), para um período antes da política (t=0) e um 

período após a política (t=1). A diferença que surge entre os grupos pós 

tratamento é o valor de interesse. Este valor indica qual foi o impacto do 

tratamento, que nesse caso desta pesquisa, será o impacto das concessões na 

população ocupada. Desse modo, segundo Faber (2013), o estimador de diferenças-

em-diferenças também apresenta, como vantagem, a eliminação de problemas 

relacionados com variáveis omitidas, que sejam constantes ao longo do tempo. 

As estimações realizadas neste estudo foram feitas utilizando tanto o 

modelo de efeitos fixos como o modelo de efeitos aleatórios. De acordo com 
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Wooldridge (2003), o modelo de efeitos fixos considera que o intercepto específico 

de cada indivíduo pode ser relacionado com um ou mais regressores da equação. 

Já o modelo de efeitos aleatórios pressupõe que o intercepto aleatório da unidade 

de análise não está relacionado com essas variáveis. 

Assim, a forma funcional utilizada consiste em uma regressão 

semilogarítmica, onde i indica a área mínima comparável e t o tempo: 

 

xT? = �T + 
T? + lyT? + mgT? + a(y ∙ g )T? + WT + {T?            (31) 

 

onde (xT?) representa o valor da população ocupada em log da AMC i no ano t; 
(�T) representa o intercepto comum; 
() representa o vetor de características;  
(l) representa a dummy de tratamento (1 se existe uma rodovia concessionada 
passando pela AMC); 
(m) representa o efeito temporal; 
(a) representa o impacto das concessões na população ocupada; 
(WT?) é o termo de elemento do corte transversal ou específico da unidade i; 
({T?) é o termo de erro combinado da série temporal e do corte transversal.  

 

Segundo Foguel (2016), existem algumas hipóteses que o modelo de 

diferenças-em-diferenças precisa assumir a fim de assegurar que os grupos de 

controle e os grupos de tratamento possam ser comparáveis e que os efeitos 

estimados possam ser considerados causais: I) trajetória temporal semelhante 

antes do tratamento; II) não alteração da composição dos grupos de tratamento e 

controle e III) grupos de tratamento e controle não serem afetados de forma 

heterogênea.  

A primeira e principal hipótese do modelo de diferenças-em-diferenças, 

trajetória temporal semelhante antes do tratamento, se refere à característica de 

que a trajetória temporal da variável de resultado para o grupo de controle seja 

uma boa representação do que ocorreria com o grupo de tratamento, caso não 

houvesse a intervenção. Ou seja, se o grupo de controle realmente representa um 

bom contrafactual para o grupo exposto ao tratamento. 

Como essa hipótese não é passível de ser testada diretamente nos dados, 

uma forma de indicar sua validade é a análise da trajetória dos dois grupos antes 
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do tratamento, que precisam ser semelhantes. Desse modo, se as trajetórias se 

parecem antes do ponto em que o tratamento acontece, é razoável supor que a 

evolução do grupo de controle após o programa seja uma boa representação do 

que ocorreria com o grupo de tratamento, caso esse estivesse na situação de não 

tratamento. Significa também que ambos os grupos vinham reagindo de forma 

similar a todo e qualquer fator que estivesse afetando a variável resultado antes 

do momento do tratamento e, portanto, o efeito estimado corresponde apenas ao 

efeito específico de ter participado do programa. 

Para essa hipótese, Foguel (2016) observa que não necessariamente ambos 

os grupos precisem ter partido do mesmo ponto, antes de terem sido expostos ao 

tratamento. Segundo o autor, o método de diferenças-em-diferenças é capaz de 

lidar com essas diferenças existentes entre os grupos antes do tratamento e, 

portanto, os grupos precisam apenas terem uma tendência que seja paralela. Se 

essa condição for atendida, os desvios na trajetória da variável de resultado entre 

os grupos de tratado e controle após a exposição ao tratamento podem ser 

atribuídos a efeitos causais desse programa. 

A segunda hipótese dos modelos de diferença-em-diferença, não alteração 

da composição dos grupos de tratamento e controle, se refere à característica de 

que a composição desses grupos não se altere de maneira significativa entre os 

períodos, antes e depois do tratamento. Quando se trata de dados em painel, por 

exemplo, é possível que tenha acontecido algum atrito amostral não aleatório com 

um dos grupos ou ambos. Desse modo, o impacto pode ser mal identificado, já que 

as diferenças observadas na variável de resultado entre os períodos, pode refletir 

não só os efeitos do tratamento, mas também mudanças em características não 

observáveis dos indivíduos. 

Por fim, a última hipótese diz respeito a que os grupos de tratamento e 

controle não sejam afetados de forma heterogênea por mudanças de qualquer 

natureza, que ocorram após o tratamento. Se isso acontecer, por exemplo, com o 

grupo de controle, a trajetória da variável de resultado desse grupo pode se 

modificar de maneira a não mais representar um bom contrafactual para o grupo 

de tratamento. 

De acordo com Foguel (2016), essa mudança idiossincrática (independente 

do programa) pode ocorrer também com o grupo dos tratados. Por exemplo, 
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choques macroeconômicos podem afetar diferentemente os grupos de tratamento 

e os grupos de controle, não sendo possível, portanto, garantir que esses choques 

agregados sejam homogêneos sobre os grupos. 

Existem ainda algumas desvantagens com relação ao método de diferenças-

em-diferenças. Em trabalhos como Ashenfelter (1978) e Heckman e Smith (1999), 

por exemplo, se detectou que muitos trabalhadores que fizeram cursos de 

treinamento tiveram choques negativos na sua renda, de maneira temporária, um 

pouco antes do início do programa. De acordo com Foguel (2016), essa queda, 

portanto, pode ter sido uma característica em comum que levou aquele grupo a 

participar do tratamento, fazendo que com que essa escolha não tenha sido 

exatamente exógena, causando um viés de seleção. Além do mais, o grupo dos 

tratados pode experimentar um crescimento maior nos seus rendimentos, mesmo 

sem terem participado efetivamente do programa.  

De modo geral, de acordo com Foguel (2016), a avaliação estará vulnerável 

a esses diversos vieses quando houver alguma característica não observável que 

varie no tempo e afete simultaneamente, tanto a variável de resultado quanto a 

decisão de participar ou não do tratamento, fazendo com que o efeito estimado, 

não necessariamente, reflita o efeito do programa avaliado. 

 O Quadro 5 indica as variáveis utilizadas nesse exercício. Como, entre 1991 

a 2010, houve alteração no número de munícipios, foi necessário a utilização das 

Áreas Mínimas Comparáveis (AMC), que nesse caso totalizam 316 áreas.  

 A primeira variável explicativa utilizada foi o custo de transporte estimado 

até a capital, para o ano de 1995. O objetivo da inclusão dessa variável é conferir 

se há uma relação entre a população ocupada e o principal mercado consumidor 

do estado, além da maior oferta de insumos e mão de obra. Variável semelhante 

foi utilizada por Holl (2004), que mensurou o efeito da distância para as cidades 

com mais de 25 mil habitantes, em Portugal, obtendo coeficientes positivos e 

significantes para os setores de construção e manufatura. 

 Segundo Ciccone e Hall (1996), uma proxy interessante para o tamanho da 

economia local é a densidade populacional. Teoricamente, se os ganhos de 

aglomeração forem maiores que os custos, é esperado que a densidade tenha uma 

relação positiva na produtividade e, por consequência, no emprego. O Gráfico 6 
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indica a dispersão dos munícipios com relação à população ocupada e à densidade 

populacional. 

Quadro 5 - Controles utilizados nas estimativas, todas em nível municipal. 

Variável Descrição Fonte 

População 
ocupada 

Aquelas pessoas que, num determinado 
período de referência, trabalharam ou 
tinham trabalho. Inclui os empregados, 
empregadores e por conta própria 

IBGE – Censo 2010 e 1991 

Custo de 
Transporte em 
1995 

Custos de transportes estimado da Sede 
Municipal até a Capital Curitiba 

Núcleo de Estudos e 
Modelos Espaciais 
Sistêmicos (Nemesis) – 
Dados disponíveis no IPEA 

Densidade 
Populacional 

Razão entre o total da população e área da 
AMC 

IBGE – Censo de 2010 e 
1991 

Receita 
Municipal per 
capita 

Razão entre a receita total da prefeitura 
municipal e o número de habitantes 

Ministério da Fazenda 

Distância até o 
Anel de 
Integração 

Distância calculada entre o centro do 
munícipio e a rodovia concessionada mais 
próxima 

Elaboração própria. 

Fonte: Elaboração Própria (2017) 

 

A inclusão da variável relacionada com a receita municipal per capita é 

justificada com base no trabalho de Tiebout (1956). A hipótese de Tiebout 

considera que as famílias irão escolher comunidades que oferecem a melhor 

condição entre impostos e gastos em serviços públicos, portanto, respondendo às 

decisões de gastos dos governos locais. Considerando isso, Gabe e Bell (2004) 

analisaram se existe uma relação entre baixos gastos governamentais locais e a 

localização de empresas, no Estado de Maine, nos Estados Unidos. Os resultados 

encontrados pelos autores indicam que para cada 10 por cento de aumento nos 

gastos públicos, os investimentos da indústria crescem 3,59 por cento, sendo 

fortemente relacionada com os gastos em educação do ensino médio.  

O Gráfico 7 apresenta a dispersão dos municípios com relação à população 

e à renda municipal per capita, com base no Censo de 1991. 
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Gráfico 6 - Dispersão dos municípios em função da população ocupada e da densidade 
populacional 
Fonte: Elaboração Própria (2017) 
 

 

Gráfico 7 - Dispersão dos municípios em função da população ocupada e da renda municipal 
per capita, 1991 
Fonte: Elaboração Própria (2017) 

 

Por fim, a última variável incluída foi a medição da distância do centro do 

município até o Anel de Integração, o que gerou a Figura 11. A distância calculada 
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é via sistema rodoviário, e não somente por distância, ponto a ponto. Cidades mais 

próximas aparecem em cores mais claras, por outro lado, cidades mais distantes 

são indicadas em cores mais escuras. 

 

Figura 11 - Distância do centro do município até à rodovia concessionada 
Fonte: Elaboração Própria (2017). 

 

5.2.1 Resultados do segundo exercício empírico 

 

A primeira observação que devemos fazer é sobre estimar os dados em painel 

com efeitos fixos (FE) e, posteriormente, com efeitos aleatórios (RE). De acordo 

com os resultados do teste de Hausman, o mais indicado seria o modelo de efeitos 

fixos, entretanto, o modelo de FE não permite investigar as consequências das 

variáveis, constantes no tempo sobre a variável dependente. Portanto, a Tabela 9 

apresenta os resultados das estimações, levando em considerando tanto o modelo 

de FE como o de RE. 

 A segunda observação que devemos fazer antes da interpretação dos 

coeficientes é que estamos tratando de uma função semilogarítmica. A variável de 

interesse – Impacto da concessão – é uma dummy e o valor do impacto é obtido 

por meio da equação 31. 

 

(V|}~�T|T~�?~ ~�|}�?�C�} − 1 ) 
 100 = ∆%                      (31) 



110 

 

 

Foram realizadas duas estimativas com efeitos aleatórios, com e sem a 

variável, relacionada com a distância até a concessão (tabela 8). Na última 

estimativa, a variável distância até o anel de integração não apresentou coeficiente 

significante, devido à correlação com a dummy de cidade, a menos de 5 km da 

concessão. 

Com relação ao custo de transporte até a capital, o coeficiente encontrado 

nesse exercício (-0,347) é bastante similar ao coeficiente encontrado no exercício 

anterior (tabela 4), nas estimativas via OLS. O resultado encontrado indica que 

um aumento de 10% no custo de transporte até a capital do estado implica em 

queda de 3,4% na população ocupada da cidade. 
Tabela 9 - Efeitos sobre a população ocupada, dados em painel com efeitos fixos e aleatórios. 

Variável Efeitos Fixos (1) Efeitos Aleatórios 
(2) 

Efeitos Aleatórios 
(3) 

Constante 5,904*** 8,727*** 8,614*** 

Tempo -0,418 -1,201*** -1,234*** 

Custo de Transporte em 1995 Omitida -0,341*** -0,347*** 

Densidade Populacional 0,855*** 0,768*** 0,773*** 

Receita Municipal per capita 0,048 0,106*** 0,109*** 

Cidade a menos de 5km da 
concessão 

Omitida 0,195** 0,517 

Impacto da Concessão 
(5km) 

0,135** 0,157*** 0,156*** 

Distância até o Anel de 
Integração 

Omitida ___ 0,040 

Nota: * significante a 10%, ** significante a 5%, *** significante a 1%. 

Fonte: Elaboração Própria (2017). 

O coeficiente da receita municipal per capita obtido foi positivo e 

significante, indicando que um aumento de 10% na receita municipal implicaria 

em 1,09% de aumento na população ocupada – na especificação (3). Tal coeficiente 

apresentou resultado inferior ao obtido por Gabe e Bell (2004), ou seja, a 

elasticidade entre receitas municipais e emprego é menor no Estado do Paraná do 

que para o caso analisado nos Estados Unidos. 

A variável de interesse – Impacto da Concessão no emprego – apresentou 

constância nos resultados, tanto para as estimações com efeitos fixos como para 

efeitos aleatórios. Os resultados indicam que a população ocupada em cidades por 
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onde ocorreu a concessão das rodovias aumentou, em média, 16,88% acima das 

cidades onde não passavam rodovias concessionadas. 

Considerando esse resultado, esse estudo se assemelha ao artigo de Frye e 

College (2016), que considerou tanto os condados rurais e urbanos dos Estados 

Unidos para medir o emprego industrial. A variável de interesse se assemelha por 

se tratar de uma dummy que assume valor 1, caso o condado esteja conectado nas 

rodovias interestaduais planejadas. Os coeficientes encontrados por Frye e College 

(2016) apresentaram grande variação, onde os condados que receberam uma 

rodovia interestadual em 1962 tiveram um decréscimo no emprego de 13%, 

enquanto os condados que receberam uma via após 1987 obtiveram resultados 

positivos, como aconteceu entre 2007 e 2011, período onde o efeito foi positivo, em 

cerca de 15%.  

 Por fim, para testar a possibilidade de efeitos spillovers das concessões 

rodoviárias, expandimos o grupo tratamento – cidades distantes até 5 km da 

rodovia concessionada – para maiores distâncias. Essa opção metodológica se 

assemelha à Holl (2004), que considerou como grupo tratamento cidades distantes 

até 10 km de uma rodovia interestadual, e diferentes faixas de grupo controle, isto 

é, cidades distantes acima de 10 km, 20 km, 30 km, 40 km, 50 km ou mais.  

Os coeficientes de impacto obtidos via painel de dados, com efeitos 

aleatórios, estão tabulados na tabela 10, utilizando as mesmas variáveis de controle 

da estimativa (3) da tabela 9. Nota-se que o impacto deixa de ser significante para 

cidades a mais de 10 quilômetros da rodovia concessionada. O coeficiente de 0,094 

indica um impacto de 9,85% sobre a população ocupada. O efeito espacial 

heterogêneo das concessões também foi observado em Rozenfeld e Haddad (2016), 

os quais concluíram que a proximidade com a rodovia concessionada BR-040 

afetaria positivamente o PIB das regiões.  

Tabela 10 - Impacto para diferentes distâncias das rodovias concessionadas 
 10 km 20 km 30 km 40 km 60km 

Impacto da 
concessão 

0.094*** 0,026 0,033 0,011 0,039 

Nota: * significante a 1%, ** significante a 5%, *** significante a 10%. 
Fonte: Elaboração própria (2017) 
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 Portanto, os resultados indicam que as concessões rodoviárias geraram 

efeitos positivos sobre cidades próximas até 5 km, com efeito positivo de 16,88% 

sobre a população ocupada, e efeito positivo de 9,85% sobre a população ocupada 

quando incluímos cidades até 10 km. O efeito deixa de ser significante quando 

incluímos cidades distantes acima de 10 km, indicando que as concessões somente 

geraram efeitos positivos para cidades próximas da rodovia.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na teoria econômica, a importância da infraestrutura de transporte ganhou 

destaque a partir da contribuição de Aschauer (1989), após este sugerir que a 

diminuição da produtividade ocorrida nos Estados Unidos, na década de 1970, foi 

consequência direta da diminuição dos investimentos em infraestrutura. A partir 

desse trabalho, os modelos de crescimento econômico incorporaram a oferta de 

infraestrutura como elemento da função de produção, como em Barro (1990) e 

Munnell (1990), ratificando o papel da infraestrutura para o aumento da 

produtividade. 

A revisão teórica, apresentada no capítulo três, indicou como a 

infraestrutura de transporte, principalmente a rodoviária, opera sobre a economia, 

sob a visão das teorias de economias de aglomeração e externalidades. Em geral, 

a distância entre os agentes é vista como fator essencial para a geração de 

externalidades entre os agentes, e a oferta de infraestrutura de transporte como 

redutor dos efeitos de desaglomeração como, por exemplo, o tempo de 

congestionamento.  

Parte significante da teoria das economias de aglomeração foi incorporada 

na Nova Geografia Econômica, onde para esta, os custos de transporte irão 

determinar a localização das empresas. Na presença de baixos custos, as empresas 

irão para regiões centrais, aproveitando os ganhos das economias de aglomeração 

e de escala. Com custos elevados de transporte, as empresas irão se localizar 

próximas ao mercado consumidor, com a perda das vantagens da concentração 

especial de consumidores, fornecedores e concorrentes (KRUGMAN, 1991).  

Ao fim do capítulo três, foi apresentado o modelo proposto por Duranton e 

Turner (2012). O modelo incorpora as contribuições dos modelos de crescimento 

econômico, crescimento urbano e efeitos de aglomeração para explicar como 

rodovias e emprego evoluem nas cidades. Segundo Duranton, Morrow e Turner 

(2014), a justificativa para entender a relação entre infraestrutura rodoviária e 

crescimento é que a construção e manutenção desse tipo de infraestrutura é custosa 

para a sociedade, com a compreensão dos efeitos, no longo prazo, desses 

investimentos, ainda rudimentar na literatura. 
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Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar o impacto da infraestrutura 

rodoviária sobre o emprego, sendo um estudo que considera os efeitos de longo 

prazo, nesse caso, com dois exercícios empíricos, um para efeitos ao longo de 40 

anos e outro para efeitos após 12 anos. Para tanto, essa tese utilizou dados a nível 

municipal, para o Estado do Paraná. A escolha dos municípios paranaenses como 

objeto de estudo se justificou por alguns motivos: o primeiro, a formação 

econômica do Paraná e seus ciclos econômicos estão intrinsicamente relacionados 

ao processo de construção das principais rodovias e estradas no estado; o segundo, 

o processo de urbanização e industrialização ocorreu somente após os anos 70, 

quando já haviam rodovias interligando os principais polos urbanos do estado e o 

terceiro, os efeitos sobre o emprego da constituição do chamado “Anel de 

Integração Rodoviário”, formado pelas concessões das principais vias rodoviárias 

do estado, ainda não tratado na literatura. 

Após a revisão de literatura, realizada no capítulo quatro, constatou-se uma 

extensa bibliografia que relaciona a oferta de infraestrutura e produtividade 

(FERREIRA, 1998; BERNDT E HANSSON, 1991; SANCHEZ-ROBLES, 1998; 

FERNALD, 1999). Assim como uma literatura estrangeira que utiliza dados 

regionais para analisar o efeito do quantitativo de rodovias sobre o emprego, PIB 

per capita, geração de novas indústrias e fluxos comerciais (DURANTON E 

TURNER, 2012; HOLL, 2004; FRYE E COLLEGE, 2016; FABER, 2013). 

Nacionalmente, com exceção das contribuições recentes de Haddad e Baruffi 

(2017), que analisaram como salários, os preços das residências e o mercado de 

trabalho se relacionam espacialmente, dentro da cidade de São Paulo, e Rozenfeld 

e Haddad (2016), que exploraram o impacto das diferentes formas de 

financiamento da infraestrutura rodoviária da BR-040 sobre o PIB nacional e 

regionais. Os demais estudos nacionais buscaram, em sua maioria, o coeficiente da 

elasticidade entre produtividade, renda e emprego em relação à infraestrutura, 

com dados estaduais agregados, concentrando-se, portanto, numa análise 

macroeconômica. 

Para atingir o objetivo de avaliar o impacto da infraestrutura de transporte 

sobre o emprego, foram realizados dois exercícios empíricos, o primeiro com o 

objetivo de mensurar o efeito da quantidade de rodovias por munícipio, em 1970, 
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na variação do emprego ao longo de 40 anos, o segundo com a finalidade de avaliar 

o efeito das concessões rodoviárias realizadas, em 1998, no emprego municipal. 

O primeiro exercício empírico realizou estimações via OLS e com três 

estimadores de Variáveis Instrumentais (LIML, GMM e 2SLS). Inicialmente, os 

coeficientes obtidos via OLS indicaram uma elasticidade de 0,10 a 0,18, isto é, 

para um aumento de 10% no quantitativo inicial de rodovias, o emprego 

aumentaria de 1,0% a 1,8%, ao longo de 40 anos. Como estamos lidando com um 

problema que, provavelmente, apresenta causalidade reversa entre emprego e 

rodovias, foi necessário complementar a análise com a utilização de variáveis 

instrumentais. 

Duas variáveis foram utilizadas, uma delas foi o mapa de rotas e caminhos 

de 1901, e a outra, os caminhos utilizados pelos tropeiros, nos séculos XVIII e 

XIX. O objetivo da inclusão desses instrumentos é que eles sejam capazes de 

explicar o quantitativo inicial de rodovias e que sejam exógenos à regressão, isto 

é, não correlacionados com os resíduos. Os testes realizados – over-identification 

e Estat firstage – indicaram que os instrumentos escolhidos são válidos e explicam 

a quantidade inicial de rodovias.  

Os coeficientes obtidos pelos três estimadores de Variáveis Instrumentais – 

2SLS, LIML e GMM – com relação à quantidade inicial de rodovias sobre a 

variação do emprego ficaram entre 0,626 a 0,802, ou seja, indicando que um 

aumento de 10% na quantidade implicaria em um aumento do emprego, ao longo 

de 40 anos, entre 6,26% a 8,02%. Comparando esse resultado ao obtido por 

Duranton e Turner (2012), nota-se uma diferença significante, e a provável 

explicação está na heterogeneidade nas unidades de análise. Enquanto este estudo 

analisou todas as cidades paranaenses, implicando, portanto, em comparar grandes 

centros urbanos com pequenas cidades do interior, aquele estudo realizado para os 

Estados Unidos analisou somente as regiões metropolitanas.  

 Os demais resultados encontrados indicam que cidades com maiores níveis 

de emprego, em 1970, obtiveram menor variação do emprego ao longo de 40 anos, 

ou seja, houve uma tendência de estreitamento das diferenças nos níveis de 

emprego entre as cidades.  

Com relação aos determinantes da variação da quantidade de rodovias, o 

nível do emprego em 1970 afetou positivamente, obtendo coeficientes, via LIML, 
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entre 0,253 a 0,440, ou seja, um aumento de 10% no nível do emprego em 1970 

implicaria um aumento entre 2,53% a 4,40% na extensão total de rodovias, após 

40 anos. Comparativamente ao trabalho de Duranton e Turner (2012), a 

elasticidade da construção de novas vias com relação ao nível de emprego foi maior 

no caso paranaense do que para as regiões metropolitanas dos Estados Unidos. 

No segundo exercício empírico, que teve como objetivo compreender 

também como os investimentos em infraestrutura rodoviária afetaram o emprego, 

estimou-se o impacto que as concessões rodoviárias tiveram sobre o nível do 

emprego municipal, após 12 anos da assinatura dos primeiros contratos. Como 

explica Lacerda (2005), as concessões rodoviárias foram uma solução para resolver 

o problema da falta de manutenção e melhorias devido à diminuição do orçamento 

reservado para o DER, pelo Estado do Paraná. 

Da mesma forma que Chandra e Thompson (2000) utilizaram para estimar 

o impacto de uma nova via sobre a receita industrial, e Khandker, Bakht e Koolwal 

(2006) para estimar o efeito da pavimentação de uma estrada rural, o segundo 

exercício empírico empregou como metodologia um painel de dados, conjugado a 

um estimador de diferença-em-diferença. Inicialmente, o impacto das concessões 

sobre o emprego foi estimado para as cidades próximas até 5 quilômetros da 

rodovia, observando que essas obtiveram um aumento de cerca de 16,8% no 

emprego, em relação às cidades distantes acima de 5 quilômetros. Posteriormente, 

foi testado o efeito para cidades próximas até 10 quilômetros, obtendo novamente 

um impacto positivo e significativo de 9,8% no emprego. As demais simulações 

com distâncias maiores não resultaram em efeitos estatisticamente significantes, 

demonstrando que o efeito das concessões foi geograficamente concentrado.  

 Em resumo, os resultados obtidos, além de contribuírem na discussão dos 

determinantes locais do crescimento do emprego, principalmente para o caso 

paranaense, demonstraram que a infraestrutura de transporte rodoviário exerce 

um papel significante na economia, inclusive no longo prazo. Ressalva-se ainda 

que tal tema ainda foi pouco explorado na literatura nacional, sobretudo com 

estudos que ponderam o problema de endogeneidade nos resultados. 

 Por fim, há um espaço para estudos semelhantes, focando outros modais de 

transporte. Outro fato importante, esta tese mensurou os efeitos na economia em 

termos de extensão rodoviária e de qualidade, considerando os efeitos das 
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concessões. Próximas pesquisas podem incorporar e aprimorar índices que 

mensuram capacidade e qualidade das vias por trecho rodoviário. 

  



118 

 

7. REFERÊNCIAS 

 

ACEMOGLU, Daron; JOHNSON, Simon; ROBINSON, James A. The colonial 
origins of comparative development: An empirical investigation. 
National bureau of economic research, 2001  

ACEMOGLU, Daron; JOHNSON, Simon; ROBINSON, James A. Reversal of 
fortune: Geography and institutions in the making of the modern world income 
distribution. The Quarterly journal of economics, v. 117, n. 4, p. 1231-1294, 
2002. 

ACEMOGLU, Daron; JOHNSON, Simon; ROBINSON, James A. Institutions as 
a fundamental cause of long-run growth. Handbook of economic growth, v. 1, 
p. 385-472, 2005. 

ADES, Alberto F.; GLAESER, Edward L. Trade and circuses: explaining urban 
giants. The Quarterly Journal of Economics, v. 110, n. 1, p. 195-227, 1995. 

AGÉNOR, Pierre-Richard; MORENO-DODSON, Blanca. Public infrastructure 
and growth: New channels and policy implications. 2006. 

AHLFELDT, Gabriel M. et al. The economics of density: Evidence from the Berlin 
Wall. Econometrica, v. 83, n. 6, p. 2127-2189, 2015. 

ALLEN, Treb; ARKOLAKIS, Costas. Trade and the Topography of the Spatial 
Economy. The Quarterly Journal of Economics, v. 129, n. 3, p. 1085-1140, 
2014. 

ANGRIST, Joshua D.; IMBENS, Guido W. Two-stage least squares estimation of 
average causal effects in models with variable treatment intensity. Journal of 
the American statistical Association, v. 90, n. 430, p. 431-442, 1995. 

ANGRIST, Joshua D.; KRUEGER, Alan B. Empirical strategies in labor 
economics. Handbook of labor economics, v. 3, p. 1277-1366, 1999. 

ARÁUJO JUNIOR, Inácio Fernandes; GONÇALVEZ, Eduardo; ALMEIDA, 
EDUARDO. Efeitos De Externalidades Dinâmicas E Espaciais Sobre O 
Crescimento Local: Evidências Do Brasil (1995-2013). In: Anais do XLIII 
Encontro Nacional de Economia [Proceedings of the 43rd Brazilian 
Economics Meeting]. ANPEC, 2016. 



119 

 

ARROW, Kenneth. Economic welfare and the allocation of resources for 
invention. In: The rate and direction of inventive activity: Economic and 
social factors. Princeton University Press, p. 609-626. 1962. 

ASCHAUER, David Alan. Is public expenditure productive?. Journal of 
monetary economics, v. 23, n. 2, p. 177-200, 1989. 

ASHENFELTER, Orley. Estimating the effect of training programs on earnings. 
The Review of Economics and Statistics, p. 47-57, 1978. 

BADIA, D. B.; FIGUEREDO, L. Impacto das externalidades dinâmicas de escala 
sobre o crescimento do emprego industrial nas cidades brasileiras. Revista 
Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 10, n. 2, p. 123-167, 2007. 

BALDWIN, John R.; BROWN, W. Mark; RIGBY, David L. Agglomeration 
economies: Microdata panel estimates from Canadian manufacturing. Journal of 
Regional Science, v. 50, n. 5, p. 915-934, 2010. 

BANERJEE, Abhijit; DUFLO, Esther; QIAN, Nancy. On the road: Access to 
transportation infrastructure and economic growth in China. National 
Bureau of Economic Research, 2012. 

BARRO, Robert J. Government spending in a simple model of endogeneous 
growth. Journal of political economy, v. 98, n. 5, Part 2, p. S103-S125, 1990. 

BAUM-SNOW, Nathaniel. Did highways cause suburbanization?. The 
Quarterly Journal of Economics, v. 122, n. 2, p. 775-805, 2007. 

BEAUDRY, Catherine; SCHIFFAUEROVA, Andrea. Who's right, Marshall or 
Jacobs? The localization versus urbanization debate. Research policy, v. 38, n. 
2, p. 318-337, 2009. 

BEHRENS, Kristian; BROWN, W. Mark; BOUGNA, Theophile. The world is not 
yet flat: Transport costs matter!. 2016. 

BELSLEY, David A.; KUH, Edwin; WELSCH, Roy E. Wiley Series in Probability 
and Statistics. Regression Diagnostics: Identifying Influential Data and 
Sources of Collinearity, p. 293-300, 1980. 



120 

 

BERNDT, Ernst R.; HANSSON, Bengt. Measuring the contribution of 
public infrastructure capital in Sweden. National Bureau of Economic 
Research, 1991. 

BIELSCHOWSKY, Ricardo et al. Investimento e reformas no Brasil: 
industria e infra-estructura nos anos 1990. Ipea, 2002. 

BLIEN, Uwe; SUEDEKUM, Jens; WOLF, Katja. Local employment growth in 
West Germany: A dynamic panel approach. Labour Economics, v. 13, n. 4, p. 
445-458, 2006. 

BRUECKNER, Jan K. Lectures on urban economics. MIT Press, 2011. 

CALDERÓN, César; SERVÉN, Luis. The effects of infrastructure 
development on growth and income distribution. World Bank 
Publications, 2004. 

CARDOSO, Eliana. O investimento privado na América Latina. Revista de 
Economia política, v. 12, n. 4, p. 48, 1992. 

CARLINO, Gerald A.; VOITH, Richard. Accounting for differences in aggregate 
state productivity. Regional Science and Urban Economics, v. 22, n. 4, p. 
597-617, 1992. 

CATELA, Eva Yamila da Silva; PORCILE, Gabriel; GONÇALVES, Flávio. 
Municipios brasileños, economías de aglomeración y niveles de desarrollo en 1997 
y 2007. Revista Cepal, 2010. 

CHANDRA, Amitabh; THOMPSON, Eric. Does public infrastructure affect 
economic activity?: Evidence from the rural interstate highway system. Regional 
Science and Urban Economics, v. 30, n. 4, p. 457-490, 2000. 

CICCONE, Antonio; HALL, Robert. Productivity and the Density of Economic 
Activity. American Economic Review, v. 86, n. 1, p. 54-70, 1996. 

COMBES, Pierre-Philippe. Economic structure and local growth: France, 1984–
1993. Journal of urban economics, v. 47, n. 3, p. 329-355, 2000. 

COMBES, Pierre-Philippe; GOBILLON, Laurent. The Empirics of Agglomeration 
Economies. Pages pp. 247–348 of: Duranton, Gilles, Henderson, Vernon, & 
Strange, William (eds), Handbook of Urban and Regional Economics, vol. 5. 2015. 



121 

 

COMBES, Pierre-Philippe; MAGNAC, Thierry; ROBIN, Jean-Marc. The 
dynamics of local employment in France. Journal of Urban Economics, v. 56, 
n. 2, p. 217-243, 2004. 

CORREA, Vivian Helena Capacle; RAMOS, Pedro. A precariedade do transporte 
rodoviário brasileiro para o escoamento da produção de soja do Centro-Oeste: 
situação e perspectivas. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 48, n. 2, 
p. 447-472, 2010. 

CURY, Samir. Modelo de equilíbrio geral para simulação de políticas de 
distribuição de renda e crescimento no Brasil. Tese de Doutorado, FGV. 
1998. 

DE CASTRO, César Nunes. O Agronegócio e os Desafios do Financiamento 
da Infraestrutura de Transportes no Brasil. Texto para Discussão, Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2015. 

DER-PR. ANEL DE INTEGRAÇÃO DO PARANÁ: Departamento de Estradas 
de Rodagem, 2016. 

DER-PR. Mapa de Caminhos e Rotas do Estado do Paraná de 1901. PARANÁ: 
Departamento de Estradas de Rodagem, 2016. 1:2.500.000 
 
DER-PR. Mapa Político Rodoviário do Estado do Paraná de 1969. PARANÁ: 
Departamento de Estradas de Rodagem, 2016. 1:900.000. 
 
DER-PR. Mapa Político Rodoviário do Estado do Paraná de 2010. PARANÁ: 
Departamento de Estradas de Rodagem, 2016. 1:900.000. 

DEVARAJAN, Shantayanan; SWAROOP, Vinaya; ZOU, Heng-fu. The 
composition of public expenditure and economic growth. Journal of monetary 
economics, v. 37, n. 2, p. 313-344, 1996. 

DIXIT, Avinash K.; STIGLITZ, Joseph E. Monopolistic competition and optimum 
product diversity. The American Economic Review, v. 67, n. 3, p. 297-308, 
1977. 

DONALDSON, Dave; HORNBECK, Richard. Railroads and American economic 
growth: A “market access” approach. The Quarterly Journal of Economics, 
p. 002, 2016. 



122 

 

DUFFY-DENO, Kevin T.; EBERTS, Randall. Public infrastructure and 
regional economic development: a simultaneous equations approach. 
Federal Reserve Bank of Cleveland, 1989. 

DUPONT, Vincent. Do geographical agglomeration, growth and equity conflict?. 
Papers in Regional Science, v. 86, n. 2, p. 193-213, 2007. 

DURANTON, Gilles; PUGA, Diego. Micro-foundations of urban agglomeration 
economies. Handbook of regional and urban economics, v. 4, p. 2063-2117, 
2004. 

DURANTON, Gilles; PUGA, Diego. THE GROWTH OF CITIES. 2013. 
 
DURANTON, Gilles; TURNER, Matthew A. Urban growth and transportation. 
The Review of Economic Studies, v. 79, n. 4, p. 1407-1440, 2012. 
 
DURANTON, Gilles; MORROW, Peter M.; TURNER, Matthew A. Roads and 
Trade: Evidence from the US. The Review of Economic Studies, v. 81, n. 2, 
p. 681-724, 2014. 
 
EASTERLY, William; REBELO, Sergio. Fiscal policy and economic growth. 
Journal of monetary economics, v. 32, n. 3, p. 417-458, 1993. 
 
EBERTS, Randall W.; MCMILLEN, Daniel P. Agglomeration economies and 
urban public infrastructure. Handbook of regional and urban economics, v. 
3, p. 1455-1495, 1999. 

EBERTS, Randall W. et al. Public infrastructure and regional economic 
development. Economic Review, v. 26, n. 1, p. 15-27, 1990. 

ENGERMAN, Stanley L.; SOKOLOFF, Kenneth L. Factor endowments, 
institutions, and differential paths of growth among new world economies. How 
Latin America Fell Behind, p. 260-304, 1997. 

FABER, Ben. Trade integration, market size, and industrialization: Evidence from 
China’s National Trunk Highway system. Processed. University of California 
at Berkeley, 2013. 

FERNALD, John G. Roads to prosperity? Assessing the link between public 
capital and productivity. American Economic Review, p. 619-638, 1999. 



123 

 

FERREIRA, Tiago Toledo; AZZONI, Carlos Roberto. Arranjos institucionais e 
investimento em infraestrutura no Brasil. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, 
n. 35, p. 37-85, 2011. 

FERREIRA, Pedro Cavalcanti; FRANÇA, J. M. S. Um estudo sobre infra-
estrutura: impactos produtivos, cooperação público-privado e desempenho recente 
na América Latina. FGV, 2007. 

FERREIRA, Pedro Cavalcanti; MALLIAGROS, Thomas Georges. Impactos 
produtivos da infra-estrutura no Brasil–1950/95. Pesquisa e Planejamento 
Econômico, v. 28, n. 2, 1998. 

FLORISSI, Stefano. Infrastructure, public capital and growth in the Brazilian 
Economy. Análise econômica. Porto Alegre. Vol. 15, n. 27 (mar. 1997), 
p. 69-80, 1997. 

FOGUEL, Miguel Nathan. Diferenças em Diferenças. Avaliação Econômica de 
Projetos Sociais. São Paulo, Dinâmica Gráfica e Editora, p. 69-84, 2012. 
FRYE, Dustin; COLLEGE, Vassar. Transportation Networks and the Geographic 
Concentration of Industry. 2016. 

FUNDAÇÃO AYRTON LOLÔ CORNELSEN. Mapa de rodovias planejadas pelo 
Governo do Estado do Paraná em 1956. Disponível em: 
<http://www.lolocornelsen.com.br/moyses%20lupion%20-
%20gov%201957.htm>, Acesso em: Março de 2017. 

GABE, Todd M.; BELL, Kathleen P. Tradeoffs between local taxes and 
government spending as determinants of business location. Journal of Regional 
Science, v. 44, n. 1, p. 21-41, 2004. 

GARCIA-LÓPEZ, Miquel-Àngel; HOLL, Adelheid; VILADECANS-MARSAL, 
Elisabet. Suburbanization and highways in Spain when the Romans and the 
Bourbons still shape its cities. Journal of Urban Economics, v. 85, p. 52-67, 
2015. 

GIBBONS, Stephen et al. New road infrastructure: the effects on firms. 2016. 

GLAESER, Edward L. et al. Growth in cities. Journal of political economy, 
v. 100, n. 6, p. 1126-1152, 1992. 



124 

 

GREUNZ, L., 2002. The innovation process of European regions. Brussels 
Economic Review 45 (4), 59-94. 

GOLLIN, Douglas; JEDWAB, Remi; VOLLRATH, Dietrich. Urbanization with 
and without Industrialization. Journal of Economic Growth, v. 21, n. 1, p. 35-
70, 2016. 

GOODWIN, Richard M. Socialism, capitalism and economic growth. Essays in 
Economic Dynamics, p. 165-170, 1967. 

GRAMLICH, Edward M. Infrastructure investment: A review essay. Journal of 
economic literature, v. 32, n. 3, p. 1176-1196, 1994. 

HADDAD, Eduardo Amaral; BARUFI, Ana Maria Bonomi. From rivers to roads: 
Spatial mismatch and inequality of opportunity in urban labor markets of a 
megacity. Habitat International, 2017. 

HAUGHWOUT, Andrew F. Public infrastructure investments, productivity and 
welfare in fixed geographic areas. Journal of Public Economics, v. 83, n. 3, p. 
405-428, 2002. 

HECKMAN, James. Randomization as an Instrumental Variable: Notes. The 
Review of Economics and Statistics, v. 78, n. 2, p. 336-41, 1996. 

HECKMAN, James J.; SMITH, Jeffrey A. The Pre‐programme Earnings Dip and 
the Determinants of Participation in a Social Programme. Implications for Simple 
Programme Evaluation Strategies. The Economic Journal, v. 109, n. 457, p. 
313-348, 1999. 

HENDERSON, Vernon. Externalities and industrial development. Journal of 
urban economics, v. 42, n. 3, p. 449-470, 1997. 

HENDERSON, J. Vernon. Marshall's scale economies. Journal of urban 
economics, v. 53, n. 1, p. 1-28, 2003. 

HENDERSON, Vernon; KUNCORO, Ari; TURNER, Matt. Industrial 
development in cities. Journal of political economy, v. 103, n. 5, p. 1067-1090, 
1995. 

HIGACHI, H.; PORCILE, Gabriel. Modelos de crescimento endógeno e modelos 
evolucionistas: uma aplicação ao crescimento econômico de longo prazo da 



125 

 

América Latina. I Encontro de Economia e Econometria da Região Sul, 
v. 1, 1998. 

HOLL, Adelheid. Manufacturing location and impacts of road transport 
infrastructure: empirical evidence from Spain. Regional Science and Urban 
Economics, v. 34, n. 3, p. 341-363, 2004. 

HOLTZ-EAKIN, Douglas. Private output, government capital, and the 
infrastructure. Crisis”, Department of Economics Discussion Paper, n. 394, 
1988. 

HOROWITZ, Andrew W.; SCHENZLER, Christoph. Returns to general, 
technical and vocational education in developing countries: recent evidence from 
Suriname. Education Economics, v. 7, n. 1, p. 5-20, 1999. 

JACOBS, Jane. The Life of Cities. Random House, 1969. 

JACOBSON, Herbert Reinhold. A history of roads from ancient times to 
the motor age. 1940. Tese de Doutorado. Georgia Institute of Technology. 

KEMENY, Thomas; STORPER, Michael. Is specialization good for regional 
economic development?. Regional Studies, v. 49, n. 6, p. 1003-1018, 2015. 

KHANDKER, Shahidur R.; BAKHT, Zaid; KOOLWAL, Gayatri B. The poverty 
impact of rural roads: Evidence from Bangladesh. 2006. 

KLINE, Patrick; MORETTI, Enrico. Place based policies with unemployment. 
The American Economic Review, v. 103, n. 3, p. 238-243, 2013. 

KRUGMAN, Paul. Increasing returns and economic geography. Journal of 
political economy, v. 99, n. 3, p. 483-499, 1991. 

LACERDA, Sander Magalhães. O financiamento da infra-estrutura rodoviária 
através de contribuintes e usuários. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 21, 
p. 141-159, 2005. 

LEÃO, Igor Zanoni Constant Carneiro. O Paraná nos anos setenta. 1986. 

LIMA, Jandir Ferrera de; RIPPEL, Ricardo; STAMM, Cristiano. Notas sobre a 
formação industrial do Paraná-1920 a 2000. Publicatio UEPG: Ciências 
Sociais Aplicadas, v. 15, n. 1, 2009. 



126 

 

LOURENÇO,Gilmar Mendes. A Economia Paranaense em Tempos de 

Globalização. Curitiba: 2003 

LUCAS, Robert E. On the mechanics of economic development. Journal of 
monetary economics, v. 22, n. 1, p. 3-42, 1988. 

MAGALHÃES FILHO, Francisco de Borja Baptista. Evolução histórica da 
economia paranaense. Revista Paranaense de Desenvolvimento-RPD, n. 87, 
p. 131-148, 2011. 

MAMELI, Francesca; FAGGIAN, Alessandra; MCCANN, Philip. Estimation of 
Local Employment Growth: Do Sectoral Aggregation and Industry Definition 
Matter?. Regional Studies, v. 48, n. 11, p. 1813-1828, 2014. 

MARSHALL, Alfred. Principles of political economy. Maxmillan, New York, 
1890. 

MARTIN, Philippe; OTTAVIANO, Gianmarco IP. Growing locations: Industry 
location in a model of endogenous growth. European Economic Review, v. 43, 
n. 2, p. 281-302, 1999. 

MARTIN, Philippe; OTTAVIANO, Gianmarco IP. Growth and agglomeration. 
International Economic Review, v. 42, n. 4, p. 947-968, 2001. 

MATLABA, Valente J. et al. Agglomeration externalities and 1981-2006 regional 
growth in Brazil. Studies in Regional Science, v. 42, n. 1, p. 145-161, 2012. 

MICHAELS, Guy; RAUCH, Ferdinand; REDDING, Stephen J. Urbanization and 
structural transformation. The Quarterly Journal of Economics, v. 127, n. 2, 
p. 535-586, 2012. 

MILLS, Joshua B. et al. An Analysis of Socioeconomic Impacts of Bypasses on 
Small-and Medium-Sized Communities Incorporating Spatial Econometric 
Methods. In: Transportation Research Board 89th Annual Meeting. 2010. 

MUNNELL, Alicia H. et al. Why has productivity growth declined? Productivity 
and public investment. New England economic review, n. Jan, p. 3-22, 1990. 

MUNNELL, Alicia H. et al. Is there a shortfall in public capital investment? An 
overview. In: Conference Series;[Proceedings]. Federal Reserve Bank of 
Boston, 1990. p. 1-20. 



127 

 

MUSSOLINI, Cesar; TELES, Vladimir Kühl. Infraestrutura e produtividade no 
Brasil. Revista de Economia Política, v. 30, n. 4, p. 645-662, 2010. 

MYRDAL, Gunnar; SITOHANG, Paul. Economic theory and under-developed 
regions. 1957. 

NELSON, Richard R.; SIDNEY, G. Winter. An evolutionary theory of economic 
change. 1982 

NIJKAMP, Peter; POOT, Jacques. Meta-analysis of the effect of fiscal policies on 
long-run growth. European Journal of Political Economy, v. 20, n. 1, p. 91-
124, 2004. 

OLIVEIRA, Alessandro VM; TUROLLA, Frederico Araujo. Financiamento da 
infraestrutura de transportes. Journal of Transport Literature, v. 7, n. 1, p. 
103-126, 2013. 

OLIVEIRA, Dennison de. Urbanização e industrialização no Paraná. SEED, 
2001. 

PACI, Raffaele; USAI, Stefano. Agglomeration economies, spatial dependence and 
local industry growth. Revue d'économie industrielle, n. 3, p. 87-109, 2008. 

PADIS, Pedro Calil. Formação de uma economia periférica. O caso do Paraná, 
v. 2, 1981. 

PANNE, G. V. D., 2004. Agglomeration externalities: Marshall versus Jacobs. 
Journal of Evolutionary Economics 14 (5), 593–604.  

PERROTTI, Daniel E. The economic infrastructure gap in Latin America and the 
Caribbean. 2011. 

PETROSKI, Henry. Paying for Roads and Bridges. American Scientist, v. 104, 
n. 5, p. 278, 2016. 

PINHO, J. C. C. Impacto do investimento público na produção. In: 
CONGRESSO DE ECONOMIA DE GALICIA: Novos escenarios para 
a economia Galega, II. Anais... Santiago de Compostela, Chile. 2001. p. 
21-23. 

PINTO, Cristine Campos de Xavier. Avaliação Econômica de Projetos Sociais. 
São Paulo: Dinâmica Gráfica e Editora, 2016. 



128 

 

POI, Brian P. et al. Jackknife instrumental variables estimation in Stata. Stata 
Journal, v. 6, n. 3, p. 364-376, 2006. 

PSACHAROPOULOS, George; PATRINOS*, Harry Anthony. Returns to 
investment in education: a further update. Education economics, v. 12, n. 2, p. 
111-134, 2004. 

PUGA, Diego. The magnitude and causes of agglomeration economies. Journal 
of Regional Science, v. 50, n. 1, p. 203-219, 2010. 

RAMÍREZ, María Teresa et al. The Impact Of Transportation 
Infraestructure On The Colombian Economy. Banco de la República, 1999. 

REDDING, Stephen J.; TURNER, Matthew A. Transportation costs and the 
spatial organization of economic activity. National Bureau of Economic 
Research, 2014. 

RIGOLON, Francisco José Zagari; GIAMBIAGI, Fabio. A renegociação das 
dívidas e regime fiscal dos estados. A economia brasileira nos anos, v. 90, n. 
1, p. 111-144, 1999. 

RIGOLON, Francisco José Zagari; PICCININI, Maurício Serrão. O investimento 
em infra-estrutura e a retomada do crescimento econômico sustentado. Rio de 
Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1997. 

RODRIGUEZ, Francisco et al. Have collapses in infrastructure spending led to 
cross-country divergence in per capita GDP?. background note for the, 2006. 

ROLIM, Cassio .F.C. O Paraná Urbano e o Paraná do Agribusiness: as 
Dificuldades para a Formulação de um Projeto Político. Revista Paranaense de 
Desenvolvimento , n.86, p.49-99, set/dez.1995.  

ROMER, Paul M. Increasing returns and long-run growth. Journal of political 
economy, v. 94, n. 5, p. 1002-1037, 1986. 

ROMER, Paul M. Endogenous technological change. Journal of political 
Economy, v. 98, n. 5, Part 2, p. S71-S102, 1990. 

ROSENTHAL, Stuart S.; STRANGE, William C. Evidence on the nature and 
sources of agglomeration economies. Handbook of regional and urban 
economics, v. 4, p. 2119-2171, 2004. 



129 

 

ROZAS, Patricio. América Latina: problemas y desafíos del financiamiento. 
Revista Cepal, 2010. 

ROZENFELD, Tales et al. Economic impacts of road investments under 
different financing alternatives. University of São Paulo (FEA-USP), 2016. 

SACHS, Jeffrey D. The geography of economic development. Naval War 
College Review, v. 53, n. 4, p. 92, 2000. 

SACHS, Jeffrey D. Tropical underdevelopment. National Bureau of Economic 
Research, 2001. 

SANCHEZ‐ROBLES, Blanca. Infrastructure investment and growth: Some 
empirical evidence. Contemporary economic policy, v. 16, n. 1, p. 98-108, 
1998. 

SCHUMPETER, Joseph A. 2003. Capitalism, Socialism and Democracy, 
1943. 

SERVEN, Luis. Does public capital crowd out private capital? Evidence from 
India. 1996. 

SILVA, Guilherme Jonas Costa da; FORTUNATO, Wanderson Luiz Lopes. 
Infraestrutura e crescimento: uma avaliação do caso brasileiro no período 1985-
1998. 2007. 

SILVA, Magno VB da; SILVEIRA-NETO, R. da M. Determinantes da localização 
industrial no Brasil e geografia econômica: Evidências para o período pós-real. 
Revista Economia, v. 8, p. 269-288, 2007. 

SILVA, Francisco GF et al. Investimentos em transportes terrestres causam 
crescimento econômico? Um estudo quantitativo. Journal of Transport 
Literature, v. 7, n. 2, p. 124-145, 2013. 

SOLOW, Robert M. A contribution to the theory of economic growth. The 
quarterly journal of economics, v. 70, n. 1, p. 65-94, 1956. 

SOUZA, Cristina Botti De; PORTO JR, Sabino Da Silva. Aglomerações: teoria e 
aplicação para a Região Sul. In: Anais do XXXVII Encontro Nacional de 
Economia [Proceedings of the 37th Brazilian Economics Meeting]. 



130 

 

ANPEC-Associação Nacional dos Centros de Pósgraduação em Economia 
[Brazilian Association of Graduate Programs in Economics], 2011. 

SOUZA, Carla Cristina Aguilar de. A Nova Geografia Econômica: três ensaios 
para o Brasil. Tese de Doutorado, UFMG. 2007. 

STAIGER, Douglas; STOCK, James H. Instrumental Variables Regression with 
Weak Instruments. Econometrica: Journal of the Econometric Society, p. 
557-586, 1997. 

STOCK, James H.; WRIGHT, Jonathan H.; YOGO, Motohiro. A survey of weak 
instruments and weak identification in generalized method of moments. Journal 
of Business & Economic Statistics, v. 20, n. 4, p. 518-529, 2002. 

TIEBOUT, Charles M. A pure theory of local expenditures. Journal of political 
economy, v. 64, n. 5, p. 416-424, 1956. 

TURNER, Matt. The effects of transportation infrastructure on cities: A review 
of the evidence. Lectures for EAERE Summer school, Venice, 2009. 

VARGAS, Cilos Roberto. Paraná: desenvolvimento e transportes. 2005. 
Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado)-Mestrado em Desenvolvimento 
Econômico, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 

VASCONCELOS, José Romeu DE; CASTRO, Demian. Paraná: economia, 
finanças públicas e investimentos nos anos 90. 1999. 

VIEIRA, Rodrigo de Souza. Crescimento econômico no Estado de São Paulo: uma 
análise espacial. 2009. 

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Advanced Panel Data Methods (Capítulo 14). 
Introductory Econometrics: A Modern Approach, p. 426-460, 2003. 


