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RESUMO 

O estado do Rio Grande do Sul possui uma matriz de transportes altamente concentrada no 

modal rodoviário e carente de infraestrutura. Por isso, o objetivo deste artigo é simular 

melhorias na matriz de transporte estadual, a partir da redução nos custos de transportes. Os 

resultados do modelo de Equilíbrio Geral Computável (EGC), no tocante a feitos da política, 

estão de acordo com a literatura empírica de avaliação de melhorias em transporte e 

demonstraram ainda que a performance das principais variáveis macroeconômicas da 

economia gaúcha melhorou significativamente em virtude do efeito líquido da política de 

melhorias de transporte. A redução das margens de transporte proporcionou uma elevação de 

variáveis como crescimento do PIB real, exportações, consumo real das famílias, emprego 

agregado, importações, salário real e outros custos da economia no período compreendido 

entre 2012-2025.  

Palavras chave: Transporte, melhorias em transporte, modelos de equilíbrio geral, Rio 

Grande do Sul. 

 

Classificação JEL: C68, L91. 

 

 

ABSTRACT 

The state of Rio Grande do Sul has a matrix of transport highly concentrated in the modal 

road and lacking in infrastructure. Therefore, the aim of this paper was to simulate 

improvements in the state transport matrix from the reduction in transportation costs. The 

results of the Computable General Equilibrium model (CGE) regarding policy achievements 

are in line with the empirical literature on the evaluation of improvements in transportation 

and also demonstrated that the performance of the main macroeconomic variables of the 

economy of Rio Grande do Sul has improved significantly due to the net effect of the policy 

of improvements in transportation. transport. The reduction in transport margins has led to a 

rise in variables such as real GDP growth, exports, real household consumption, aggregate 

employment, imports, real wages and other costs of the economy in the period 2012-2025. 

Key words: Transportation, improvements in transportation, general equilibrium models and 

Rio Grande do Sul. 

JEL Classification: C68, L91. 

 

                                                           
1
Doutor em Economia. Professor da FURG. E-mail: rrochagoncalves@gmail.com 

2
 Doutor em Economia. Auditor Fiscal da Receita Estadual – RS – jacobraatz@hotmail.com 

3
 Doutor em Economia. Professor da PUCRS. E-mail: gustavo.moraes@pucrs.br 

4
 Doutor em Economia. Professor da UFPel. E-mail: gabrielitorm@gmail.com 



2 
 

1. Introdução 
 

Na concepção da Confederação Nacional de Transportes (CNT, 2014), o serviço é a 

atividade intermediária na cadeia produtiva responsável pelo deslocamento tanto dos insumos 

e produtos finais, quanto de trabalhadores empregados. Além disso, o setor agrega de duas 

formas no PIB, a) de forma direta ao ofertar os serviços de transporte, o setor contribui 

diretamente para a geração de valor da produção nacional e, segundo, b) de forma indireta, 

prestando serviços para o deslocamento de cargas e/ou passageiros, viabilizando a interação 

do mercado e potencializando a realização de novos negócios que contribuem para a formação 

do PIB. 

 O custo de transporte é parte fundamental na formação do preço dos bens, à medida 

que a melhora na oferta de infraestrutura reduz o custo de transporte, diminui a utilização de 

margens de transporte, gerando a realocação de recursos para outros setores (HADDAD, 

2004). Dessa forma, um país ou região que apresenta problemas de infraestrutura de 

transporte tem sua competividade reduzida no cenário externo. Mesmo que, historicamente, 

esses custos tenham diminuído em ritmo decrescente para o transporte de cargas, de acordo 

com o Banco Mundial (2014) na locomoção de pessoas, o quadro não se modificou muito em 

escala mundial.   

No Brasil, o setor tem uma participação em torno de 5% no PIB, sendo o principal 

gerador de um alto custo logístico e redução da competividade brasileira. Segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013), o Brasil perde o equivalente a 

US$ 83,2 bilhões por ano com custos logísticos em função de problemas como carência de 

investimentos em transportes, a inadequação da matriz de transportes ao perfil produtivo 

nacional e regional e com questões relacionadas a prestação de serviços no setor. Além disso, 

os dados CNT (2014) demonstram que somente o modal rodoviário gerou prejuízos em torno 

de R$ 17,7 bilhões em perdas de vidas em 2013.  

A forte dependência do modal rodoviário constitui-se como principal dificuldade do 

setor de transporte brasileiro de cargas e passageiros. Segundo a CNT (2014) 61,1% do 

transporte de cargas no Brasil é feito pelas rodovias, 20,7% em ferrovias, 13% via navegação 

de cabotagem e 4,5% vias aéreas e dutovias. Com relação ao transporte de passageiros, 90% 

ocorre pelas rodovias e o restante pelos outros modais.   

 No Rio Grande do Sul, a matriz de transportes é relativamente mais concentrada no 

modal rodoviário que a brasileira e, apenas 9% da malha total (federal, estadual e municipal) 

rodoviária gaúcha é pavimentada, (CNT, 2014). Segundo a Secretaria de Planejamento, 

Gestão e Participação Cidadã (SEPLAG, 2013) pelas rodovias gaúchas passam 85,3% da 

movimentação de cargas do estado, 8,8% pelas ferrovias e 3,7% pelas hidrovias. 

Dessa forma, o objetivo deste artigo é simular melhorias na matriz de transportes 

gaúcha, a partir da implementação de um modelo de equilíbrio geral dinâmico. A utilização 

de modelos de equilíbrio geral computável para avaliar questões relacionadas à transporte é 

bastante difundida. A maior parte desses estudos tem por finalidade analisar como melhorias 

no setor reduzem os custos de transportes, melhoram a competividade de uma região ou país e 

geram impactos significativos sobre diversas variáveis econômicas. No contexto 

internacional, destacam-se (KIM; KIM, 2002; KIM; HEWINGS, 2003; MAYERES; 

PROOST, 2004; BERG, 2007; BROCKER, 2011; BROCKER et al., 2010).     

Por outro lado, na literatura nacional Haddad e Domingues (2001); Almeida (2004); 

Haddad (2004); Araújo (2006); Haddad et al. (2008); Torres (2009); Domingues (2010); 

Junior (2013); Campos e Haddad (2014) e Vassalo (2015). A maior parte desses trabalhos 

utilizaram modelos de equilíbrio geral computável para analisar impactos de melhorias em 

transporte, principalmente com foco no sistema de transporte rodoviário das regiões Sudeste e 

Norte.  
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Na literatura econômica, os custos de transportes ganharam uma nova importância com 

a Nova Geografia Econômica (NGE) teorizada por Krugman (1991). Sendo esses custos 

fatores primordiais para a localização da atividade econômica no tempo e no espaço. Dessa 

forma, a melhoria da infraestrutura de transportes, gerada a partir de projetos de 

investimentos, impacta diretamente na redução desses custos (HADDAD, 2004; ALMEIDA, 

2004). Além disso, as contribuições da Nova Geografia Econômica permitem analisar os 

custos de transportes em mercados de concorrência imperfeita, como comportam-se os 

transportes ferroviário, hidroviário e aeroviário no Brasil e no Rio Grande do Sul.  

Cabe mencionar que os custos de transportes podem ser decompostos em tempo de 

viagem e efeito frete, e as melhorias advindas no sistema de transporte tendem a reduzir o 

tempo de percurso e o preço do frete. Além disso, deve-se levar em consideração o perfil 

produtivo e a posição geográfica de uma região na busca pelo modo de transporte mais 

adequado.   

 O artigo divide-se em quatro seções além desta introdução. Na seção 2 demonstra-se o 

desenvolvimento histórico e a estrutura matemática do modelo MONASH e o modelo 

USAGE, modelo que serviu de base para o modelo MEGA-RS. Na seção três apresentam-se a 

estrutura do modelo MEGA-RS e os procedimentos utilizados na calibração do modelo. Na 

seção 4 são discutidos os resultados e por último, apresentam-se as principais conclusões do 

artigo.    

 

2. O modelo MONASH: Desenvolvimento histórico, estrutura matemática e o modelo 

USAGE 

 

2.1 Evolução histórica e estrutura matemática dos modelos de tradição Australina/ 

norueguesa   

A apresentação do modelo MONASH, realizada nesta seção, segue a estrutura lógica 

de Dixon et al. (2013), a qual centra-se em apresentar o modelo partindo dos modelos 

Johansen (1960) e ORANI, incorporando suas inovações.  

O modelo Monash é descendente do modelo de Johansen (1960) para economia 

Norueguesa. Segundo Dixon et al. (2013), o primeiro modelo do estilo MONASH foi ORANI 

usado em debate tarifário da Austrália da década de 1970. A influência de Johansen 

combinada com arranjos institucionais no seu desenvolvimento dão aos modelos da família 

Monash
5
 características distintivas, facilitando uma ampla gama de aplicações de políticas 

relevantes em diferentes países, visando analisar efeitos sobre a indústria, mercado de 

trabalho regional, variáveis distributivas e ambientais, impostos, consumo público, políticas 

ambientais, as novas tecnologias, os preços das mercadorias, acordos de fixação de salários, 

projetos de infraestrutura e outros.  

A criação dos modelos da família Monash permitiu uma série de avanços nos modelos 

de EGC tais como: i) um procedimento computacional que eliminou erros de linearização de 

Johansen sem sacrificar a simplicidade; ii) endogeneização dos fluxos comerciais por 

introduzir no equilíbrio geral computável (CGE) modelagem de substituição imperfeita entre 

bens nacionais e de origem importada; iii) aumento da dimensionalidade permitindo para o 

detalhe de interesse político, como margens de transporte (permite que se avalie as políticas 

de transporte com maior riqueza de detalhes); iv) maior flexibilidade nos fechamentos; v) e a 

utilização de formas funcionais mais complexas para especificar as tecnologias de produção. 

A estrutura matemática do modelo MONASH com um sistema de m equações em n  

variáveis, explicita dois pontos: (i) as variáveis e equações estão preocupadas com um único 

                                                           
5
 Considera-se como modelos da Família Monash: ORANI e TERM em suas versões dinâmicas.  
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período, normalmente considerado como o ano t, e (ii) tem-se sempre uma solução inicial, ou 

seja, um conjunto de valores para os n  variáveis que satisfaçam as m equações.  

A partir da solução inicial, outras soluções podem ser obtidas por métodos derivados, 

como o de Euler, que pode demonstrar como períodos estão ligados no modelo MONASH na 

busca de torna-lo dinâmico. O modelo MONASH pode ser representado por um sistema de m  

equações e n  variáveis: 

 

,0),( YXF                                                                                                                             (1) 

 

Onde F é um vetor da função m , X  é o vetor mn  variáveis para ser exógena e Y o vetor 

de  m variáveis endógenas. As m equações incluem ligações entre variáveis de fluxo no ano t 

fornecido pelo equilíbrio do mercado, condições lucro zero e de equações de demanda e oferta 

derivadas de problemas otimização. As equações também impõem ligações entre ações e 

variáveis fluxos. Por exemplo, os estoques de capital, no fim do ano, estão ligados aos 

investimentos e depreciação durante o ano seguinte. Processos de ajustamento defasados 

podem ser incluídos entre as equações. Por exemplo, os salários no ano t podem estar 

relacionados com os preços ao consumidor defasados no ano t. 

Para resolver o modelo para o ano t precisa-se de um método para calcular o valor do 

vetor Y em (1) correspondente ao valor de t ano para o vetor X . Visando obter a relação: 

 

)(XGY                                                                                                                                   (2) 

 

No entanto, em modelos EGC práticos e realistas (1) é constituída por milhares de 

variáveis conectadas e por relações não lineares. Nestas circunstâncias, a solução através da 

descoberta de uma forma explícita paraG está fora de questão. Isso permite entender o 

paradigma do MONASH. Ao atribuir uma forma explícita para a função solução G, pode-se 

sempre ter uma solução inicial, isto é, um vetor ))(),(( tYtX que satisfaz: 

 

0))(),(( tYtXF  equivalente ))(()( tXGtY                                                                          (3) 

 

Com uma solução inicial no lugar e, supondo que F é diferenciável, novas soluções 

podem ser computadas por métodos derivativos. Estes envolvem estimativa das derivadas 

parciais, GX , da função G, mas a representação não explicitada própria G. ComGX pode-se 

estimar os efeitos sobre Y movendo X do seu valor inicial, )(tX , ao seu valor necessários 

para o ano t, X (t). 

O método derivado utilizado em modelos Monash para se mover a partir da solução 

inicial para o ano t para a solução final é o método de Johansen/Euler. Tal solução começa 

substituindo o sistema original de não linear de equações X eY  com um sistema linear em 

que as variáveis são as alterações em X e Y: 

 

,0)).(),(()).(),((  YtYtXFXtYtXF YX                                                                            (4) 

 

Onde ))(),(( tYtXFX  e ))(),(( tYtXFY  são m x )( mn m x m  matrizes de primeira ordem 

derivadas parciais de F com relação a X eY  consideradas em X e Y  são 1)( xmn    e 

m  x 1 vetores de desvios nos valores das variáveis ))(),(( tYtX . O lado esquerdo de (4) é uma 

aproximação para o vetor de mudanças nas funções F causadas pela alteração nos valores das 
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variáveis ))(),(( tYtX  para ))(,)(( YtYXtX  . Buscando solucionar (1), coloca-se o 

vetor de mudanças aproximados em F iguais a zero. Reorganizando, indo da solução inicial 

para o ano t e para a nova solução, deixando os valores das funções F  constate de zero. 

Partindo de (4), obtém-se: 

 

XtYtXBY  )).(),((                                                                                                            (5) 

 

Onde ))(),(( tYtXB é a matriz Gx  avaliada ))(),(( tYtX  e comparada com: 

 

))(),((.))(),(())(),(( 1 tYtXFtYtXFtYtXB xy

                                                                      (6) 

 

A equação (6) é uma versão da aproximação linear de Johansen da verdadeira relação entre as 

mudanças em X eY . Ao definir X como ))()( tXtX   pode-se estimar o valor necessário 

paraY no ano t como: 

 

.)).(),(()()(1

1 XtYtXBtYtY                                                                                               (7) 

 

Em que )(1

1 tY é a estimativa obtida no primeiro passo (sobrescrito) de um de uma etapa 

procedimento (subscrito). No segundo passo de Johansen/Euler, se impõe que a mudança X
nas variáveis exógenas em duas etapas iguais. Na primeira etapa, usa-se (7) para calcular:  

 

.
2

)).(),(()()(1

2

X
tYtXBtYtY


                                                                                              (8) 

 

)(1

2 tY  é uma estimativa da solução de (12) em ))(1

2 tXX  , em que: 

 

.
2

)()(1

2

X
tXtX


                                                                                                                 (9) 

E o sobrescrito 1 e o subscrito 2 em (8) e (9) denotam valores alcançados no final do primeiro 

passo de um procedimento de dois passos. Na segunda etapa, reavaliam-se as derivadas 

parciais de F em ))(),(( 1

2

1

2 tYtX , recalcular a matriz B  de acordo com: 

 

)).(),((.))(),(())(),(( 1

2

1

2

11

2

1

2

1

2

1

2 tYtXFtYtXFtYtXB xy

                                                          (10) 

 

Obtém-se, nesse segundo passo ))(( 1

2 tY do valor t ano requerido deY como: 

 

.
2

)).(),(()()( 1

2

1

2

1

2

1

2

X
tYtXBtYtY


                                                                                      (11)  

 

A ligação entre os períodos e questões relacionadas a acumulação de capital permitem que 

mecanismos de dinâmica sejam incorporados no MONASH. Suponha que a solução 

))0(),0(( YX descreve a situação no ano 0. Então, pode-se usar isso como uma solução inicial 

para o ano 1.  
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).0(),0(())1(),1(( YXYX                                                                                                      (12) 

 

A técnica de Johansen\Euler pode ser usada para chegar ao ano 1 através da aplicação 

de estoques entre )0(X e )1(X . As alterações DY nas variáveis endógenas geradas no 

processo interpretado como a taxa de crescimento entre o ano 0 e o ano 1, geram uma 

sequência de soluções que mostram um crescimento ano a ano. A solução do ano 1 requer a 

mobilidade de variáveis exógenas do ano 0 para 1 e assim por diante, então, a sequência de 

solução para o ano t-1 é a solução para o ano t.  

 Considere a situação a qual no início do ano e no fim do ano quantidades de capital 

por indústria j no ano t-1 é dada por: 

 

10)1( tK início

j e 12)1( tK fim

j                                                                                            (13) 

 

Então, tem-se a solução no ano t: 

 

10)( tK início

j e 12)( tK fim

j                                                                                                     (14) 

 

Usando Johansen\Euler considera-se mudanças ano a ano geradas no estoque de capital, 

chega-se à equação (1) na seguinte forma: 

 

.*))()(()()( UtKtKtKtK início

j

fim

j

início

j

início

j                                                                        (15) 

 

Sendo os coeficientes referentes a solução inicial tratados como parâmetros. 

Denominando U uma variável cujo valor inicial é zero e no fim é um. Com U igual a zero 

satisfaz-se a solução inicial de (15) ))()( tKtK início

j

início

j  , quando U igual a um

))()( tKtK fim

j

início

j  . Observa-se com isso, que a solução é recursiva, para resolução do ano 2 

usa-se o ano 1 com partida e para t o ano t-1 e assim por diante. 

A construção de base de dados no modelo MONASH (USAGE) requer o 

balanceamento da Matriz Insumo Produto e pode ser representada da seguinte forma: 

 

  Quadro 1: Representação de base de dados Insumo-produto para o MONASH 

  

Matriz de Absorção 

  

1 2 3 4 5 6 

  

Produtores Investidores Famílias  Exportadores Governo Estoques 

 

Tamanho I I I I I I 

Fluxo Básicos CxS BAS1 BAS2 BAS3 BAS4 BAS5 BAS6 

Margens CxSxN MAR1  MAR2  MAR3  MAR4  MAR5  MAR6 

Imposto sobre vendas CxS TAX1 TAX2 TAX3 TAX4 TAX5 TAX6 

Trabalho M TRABALHO 

     
Capital I CAPITAL 

     
Terra I TERRA 

     
Impostos sobre produção  I TAX0 

     Matriz de produção 

MAKE I 

C CxI 

Matriz de tarifas de importação  
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TARRIF I 

C CxI 

       

C=Número de commodities 

I= Número de indústrias 

S= Número de fontes 

M=Número de ocupações 

N= Número de commodities e margens 

Fonte: Dixon et al. (2013) 

 

 

A base de dados exposta no quadro 1 pode ser vista em três partes: 1) uma matriz de 

absorção; 2) uma matriz de produção; e 3) um vetor de impostos de importação (import 

duties). A primeira linha das matrizes de absorção BAS1, BAS2, BAS3, BAS4, BAS5, BAS6, 

mostra os fluxos no ano 0 de mercadorias para os produtores, investidores, famílias, 

exportações, consumo público e de acumulação de estoques. Sendo cada uma dessas matrizes 

tem C x S linhas, uma para cada uma das C mercadorias de S origens.  

Além disso, BAS1 e BAS2 cada um tem I colunas, onde I é o número de indústrias. O 

componente típico de BAS1 é o valor do bem i de fonte s [bem (i, s)] utilizado pela indústria j 

como insumo para produção corrente, e o componente típico de BAS2 é o valor de (i, s) 

utilizado para criar capital para a indústria j. A maioria dos modelos MONASH possui uma 

família, um comprador estrangeiro, uma categoria de demanda pública, e uma categoria de 

estoques. Estas dimensões podem ser estendidas com distribuição de renda, acordos de livre 

comércio e vários níveis de governo. 

Todos os fluxos em BAS1,..., BAS6 são valorizados a preços básicos. O preço básico 

de um bem produzido internamente é o preço recebido pelo produtor (que é o preço pago por 

usuários excluindo os impostos sobre vendas, os custos de transporte e de comércio). O preço 

básico de um bem importado é o preço de desembarque, ou seja, o preço no porto de entrada 

apenas depois do produto ter passado pelo desembaraço aduaneiro. 

As matrizes de margem, MAR1,..., MAR6, mostram os valores de N margem utilizada 

para facilitar os fluxos identificados em BAS1,..., BAS6. Produtos que se utilizam de margem 

são em geral o comércio e transporte. No caso desta tese, as margens de transporte serão 

decompostas por modal. Cada uma das matrizes MAR1,..., MAR6 tem C x S x N linhas 

correspondentes a utilização de N margens para facilitar fluxos de C mercadorias 

provenientes de fontes S.  

Os impostos sobre as vendas são declarados nas matrizes TAX1,..., TAX6, onde os 

impostos sobre vendas são (positivos) e pagamentos de subsídios (negativos) tem-se cada 

valor ligado aos fluxos das matrizes BAS. A matriz de conjunto de produtos MAKE (matriz 

de produção) tem dimensões C x I, sendo declarada a preços básicos por produto (mercadoria) 

C pela indústria I.  

A matriz de produção é denominada MAKE e as tarifas de importação TARIFF. 

Com os preços base de produtos atribuído o valor um, os dados de insumos e produtos 

revelam rapidamente preços de aquisição para o ano 0. Por exemplo, o ano 0 compradores 

pagam preço para o bem i de fonte S comprado pela indústria j para utilização na produção 

atual é: 

),,(1\)},,(1),,,(1),,,(1|),,(1
1

jsiBASjsiTAXnjsiMARjsiBASjsiP
N

n




                         (16) 

 

Sendo, preços e quantidades do ano 0 definidas desta forma para satisfazer as equações do 

MONASH demonstrando que: 

(17) Quantidade demandada do produto i = quantidade ofertada;                                                  
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(18) Valor da produção do valor na indústria j = Valor dos insumos js  acrescidos de impostos 

sobre produção;                                                                                                                                

(19) Valores pagos = Valores básicos mais as margens e impostos sobre vendas;                           

As margens podem ser vistas como: 

 

).,,,(1*),,(1),,,(1 rjsiMARGAjsiXrjsiMARX                                                                (20) 

 

Onde ),,,(1 rjsiMARX é a utilização de margem mercadoria r (por exemplo, o transporte 

rodoviário) para facilitar o fluxo de insumo intermediário i  de fonte s (doméstica ou 

importada) para indústria j  ),,(1 jsiX  é o uso do bem i  fonte s  para indústria j  como insumo 

intermediário ),,,(1 rjsiMARA  é a utilização de margem mercadoria r  por unidade de fluxo 

de insumo intermediário ),( si para a indústria j . 

A equação (20) demonstra a equação de margens no modelo, neste artigo as margens 

foram decompostas em comércio e transportes, sendo esse último dividido por tipo de 

transporte de carga, tais como, rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário e demais 

transportes de cargas.  

 

 2.2 O modelo USAGE: Evolução técnica e aplicações empíricas  

 

O USAGE é um modelo de equilíbrio geral computacional dinâmico elaborado para a 

economia Americana (EUA) baseado na tradição australiana de EGC (DIXON, RIMER, 

2002). O USAGE é projetado para quatro modos de análise: 

 

i) Histórico, onde estimam-se mudanças na tecnologia e nas preferências dos 

consumidores; 

ii) Decomposição, onde são explicados períodos de história econômica em termos de 

fatores de condução, como mudanças na tecnologia e preferências dos 

consumidores; 

iii) Previsão, onde são originadas as previsões básicas para a macroeconomia e 

indústrias que são consistentes com as tendências de simulações históricas e com 

opiniões de especialistas; e 

iv) Política, onde se derivam os desvios dos caminhos de previsão do cenário base 

causados por políticas assumidas.  

Segundo Dixon e Rimmer (2009) O USAGE é um modelo EGC dinâmico com 

estrutura teórica semelhante ao modelo MONASH da Austrália (DIXON; RIMMER, 2002), 

principalmente os mecanismos de dinâmica intertemporal. No entanto, em ambos os detalhes 

teóricos e empíricos, USAGE vão além do MONASH. Aplicações proeminentes de USAGE 

pelo Comitê de Comércio Internacional Americano.  

  Conforme o COPS
6
 (Centre of Policy Studies) a evolução técnica do modelo USAGE 

é oriunda das contribuições de Dixon e Rimmer (2006) “emprego e ocupação por indústria”; 

Dixon e Rimmer (2008) “Extensão do mercado de trabalho para o estudo da imigração 

ilegal”;  Dixon e Rimmer (2009) “Validando um modelo CGE detalhado e dinâmico para os 

EUA”.  Contribuíram ainda para o aprimoramento do modelo: Dixon e Rimmer (2004, G-

144
7
); Dixon e Rimmer (2004, G-145); Dixon e Rimmer (2004, G-146) e Dixon et al. (2017).  

Dixon e Rimmer (2009) mencionam que os modelos de EGC têm sido 

tradicionalmente utilizados para responder questões de estática comparativa, porém avanços 

permitiram a incorporação de aspectos de dinâmica temporal nesses modelos, possibilitando 

                                                           
6
 Para maiores informações sobre o modelo USAGE ver em: https://www.copsmodels.com/usage.htm 

7
 O código refere-se a artigos disponíveis em: https://www.copsmodels.com/elecpapr.htm 

https://www.copsmodels.com/usage.htm
https://www.copsmodels.com/elecpapr.htm
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com isso, a realização de projeções para o futuro. Segundo Dixon e Rimmer (2009), as 

simulações não são uma tentativa de atribuir causas a eventos futuros e sim uma imagem mais 

provável desses eventos, cabendo a mudança nas variáveis políticas a atribuição de 

casualidade. Em linhas gerais, o modelo USAGE permite que sejam feitas diferentes análises 

econômicas, dependendo da especificação do tipo de fechamento, da base de dados e dos 

respectivos choques a serem implementados.  

 

3. Estrutura do modelo MEGA-RS, base de dados e descrição das simulações 

 

 A partir da realização de uma revisão de literatura teórica e empírica sobre modelos de 

equilíbrio geral computável e da apresentação do modelo MONASH, adaptou-se o modelo 

USAGE para o RS, proporcionando a criação de um modelo de equilíbrio geral dinâmico 

regional para o estado, denominado MEGA-RS, o modelo foi calibrado tendo em vista a 

avaliação quantitativa de políticas de transporte e de finanças públicas.  

O modelo pode levar em consideração questões relacionadas a mercados de 

concorrência imperfeita. Além disso, as margens de transporte são decompostas para os 

transportes rodoviário, ferroviário, hidroviário aeroviário e demais transporte a partir da 

equação (20), permitindo avaliar a implementação de políticas de transporte e o impacto de 

cada modo de transporte (de forma uniforme ou separadamente) sobre as variáveis 

macroeconômicas, através de choques negativos nas margens de transporte e ganhos de 

produtividade nos setores buscando quantificar efeitos sobre atividade econômica (PIB), 

consumo público e privado, emprego e contas externas. 

 O modelo foi calibrado a partir de uma Matriz Insumo Produto estimada para o Rio 

Grande do Sul 2011, com dados das contas regionais do IBGE e do mercado de trabalho da 

RAIS para o ano de 2011, sendo adaptada para o Rio Grande do Sul com base na matriz 

nacional de 2010 e equilibrada a partir do método RAS. Os dados complementares para a 

desagregação das margens por setor e produto foram extraídos de instituições como Agência 

Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), Confederação Nacional do Transportes (CNT), 

Agência Nacional dos Transportes Aquários (ANTAQ) e Fundação de Economia e Estatística 

(FEE).  

 

3.1 Estrutura do modelo MEGA-RS e base de dados  

 

 A estrutura do modelo MEGA-RS parte de definições microeconômicas de oferta e 

demanda dos agentes de compõe o sistema econômico em concorrência perfeita. A definição 

das equações corresponde à especificação das funções, objetivo dos agentes e suas respectivas 

restrições, e as condições de equilíbrio são estabelecidas para resolver os problemas de 

otimização por maximização ou minimização. Dessa forma, o modelo é microfundamentado 

por blocos que estabelecem a demanda por insumos de produção, demanda por investimentos, 

demanda das famílias e do governo, demanda externa, demanda por margens e outros blocos. 

 Neste modelo de EGC dinâmico, o vetor de variáveis é definido por coeficientes 

originários da matriz de insumo produto estimada. Além disso, os parâmetros 

comportamentais (as diversas elasticidades) são oriundos da literatura empírica e adaptadas a 

finalidade do modelo, sendo parte oriundo do próprio USAGE. O modelo MEGA-RS é 

estruturado a partir da desagregação das atividades e margens de transporte, seguindo a 

estrutura setorial da Matriz de Insumo Produto nacional de 2010 com algumas alterações, 

alcançado 75 setores/indústrias.  

 Na construção da Matriz de Insumo Produto do Rio Grande do Sul optou-se por seguir 

a estrutura da matriz nacional, desagregando os setores de transporte de cargas ferroviário, 

rodoviário, hidroviário, aeroviário e demais transportes. No segmento de passageiros, 
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transporte de passageiros rodoviário, hidroviário, ferroviário e metroviário, aeroviário e 

demais. No caso do transporte de passageiros os setores consideram apenas atividades de 

transporte intermunicipal, interestadual ou internacional, os transportes de passageiros 

internos (urbanos) foram incluídos em demais transportes. 

 Com relação a desagregação aos setores de transporte de carga, cabe mencionar, que 

tal procedimento facilita analisar o impacto na redução diferenciada das margens de 

transporte, permitindo vislumbrar a partir do perfil produtivo de cada mesorregião qual a 

melhor estratégia. Além disso, os bens margens são consumidos em quase sua totalidade 

pelos setores primários e secundários, pois indicam os custos de movimentação dos insumos 

intermediários e bens finais. Além disso, os setores de administração pública foram 

desagregados em dois níveis (geral e estadual)  

 A codificação das equações, a montagem da base dados, as hipóteses comportamentais 

dos agentes que compõe o sistema econômico, a implementação do modelo e os choques de 

margens de transporte foram realizados no software GEMPACK. Então, o MEGA-RS baseia-

se na versão 2.0 do USAGE/MONASH, compilado em 20/11/2012 que pode ser encontrado 

na sua versão inicial em Dixon e Rimmer (2002). Estruturalmente, o modelo conta com 

módulos de equações: 1) Núcleo central; 2) mercado de trabalho; 3) finanças públicas; 4) 

acumulação de capital e investimento Intertemporal. Em resumo, são representados 75 

setores, 6 demandantes finais (firmas, famílias, instituições sem fins lucrativos, governo (e 

seus níveis), exportadores e investidores), 2 fatores produtivos trabalho e capital, 3 fontes para 

os insumos intermediários (nacional e importada e interestadual) e 7 margens (margem de 

comércio e seis margens de transporte).  

 O núcleo central do modelo é composto por blocos de equações relacionadas à 

demanda por insumos de produção, demanda por investimentos, demandas das famílias e do 

governo, demanda externa e demanda por margens. O equilíbrio de mercado é alcançado a 

partir de suposições microeconômicas e também macroeconômicas, sendo estabelecido nesse 

bloco agregados como, PIB, saldo comercial, investimento, consumo privado e público. Além 

disso, suposições de taxa de acumulação de capital, crescimento populacional e a adoção de 

expectativas são levantadas no modelo, com dados de estimativas de crescimento de variáveis 

macroeconômicas para a economia brasileira (supondo as mesmas expectativas de 

crescimento para o Rio Grande do Sul) e crescimento populacional para o Rio Grande do Sul. 

 

 3.2 Descrição das simulações: Cenários e relações causais 

 

A literatura econômica demonstra que a redução dos custos de transportes pode 

ocorrer em virtude de políticas especificas, tais como, infraestrutura, desregulamentação e 

modificações na carga tributária. No caso deste trabalho, políticas de transporte 

implementadas por melhorias na infraestrutura reduzem os custos de transporte, seja pela 

redução do tempo de viagem entre a origem e destino, pelo aumento da capacidade de carga 

transportada ou até menos pela redução dos gastos com manutenção dos veículos de 

transporte. 

Na concepção do Banco Mundial (2011), a grande concentração de cargas no modal 

rodoviário gerou um custo logístico de transporte em torno de R$ 370,17 bilhões ou 

equivalente a 9% do PIB brasileiro em 2011, sendo possível a redução do custo logístico em 

4%, ou seja, tornando esse custo em torno de 5% do PIB R$ 205,65 bilhões. Considerando 

que o Rio Grande do Sul possui uma matriz de transporte mais concentrada no transporte 

rodoviário em comparação à matriz nacional e levando em conta as diferenças de custos dos 

diferentes modais e a oferta de infraestrutura, o custo logístico de transporte do estado pode 

chegar a R$ 34,445 bilhões ou equivalente a 13% do PIB gaúcho em 2011.  
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 Além disso, levando em consideração que os custos de transportes do estado são 

superiores à média nacional, existe uma margem de redução no custo logístico de transporte 

em torno de R$ 13,248 bilhões equivalente a 5% do PIB, permanecendo com um custo 

logístico de 8% do PIB. Nesse sentido, a magnitude da redução de custos dos diferentes 

modos de transporte foi pautada nas tendências do Banco Mundial.   

 

Quadro 3. Política de transportes e efeitos na redução dos custos de transporte 

Cenários Medidas adotadas Investimento em 

milhões 

Redução de custo 

de transporte 

Melhorar as rodovias Faixa adicional, adequação, construção, 

duplicação e faixas adicionais.  

R$ 5.236 

 

-2.5% 

Melhorar as ferrovias Recuperação, construção, remodelação e 

sinalização. 

R$ 5.174 

 

-2.8% 

Melhorar as 

hidrovias 

Aumento de calado, sinalização mais visível, 

balizamento e pavimentação de acessos 

portuários. 

         R$ 85,5  -1% 

Duplicação do trecho 

sul BR-116 

Duplicação da via, melhora em acessos 

municipais, melhor acesso ao Porto de Rio 

Grande. 

R$ 1.285 -5%  

 

Fonte: Elaboração própria com dados do Ministério de Transportes e tendências do Banco Mundial.   

As margens de transporte e comércio afetam diretamente a quantidade produzida de 

bens e na formação dos preços dos bens e serviços. Segundo o IBGE (2000) as margens são 

componentes da passagem do conceito de preço básico de um bem para obter seu preço de 

aquisição (preço de consumidor). No caso da margem de transporte, representa o valor total 

pago pelos serviços de transporte dos insumos demandados pelos setores.  

O valor da produção dos serviços de transporte é medido pelo valor a receber pelo 

transporte de pessoas e de bens dos setores de transporte, de modo que o transporte de um 

local para outro é um processo de produção em que ocorre uma transformação, 

economicamente significativa, mesmo que o bem não sofra alterações. Sendo o transporte 

uma atividade típica de serviços em que o produto final consiste na "transformação" de 

pessoas ou bens, em que eles próprios não fazem parte da produção do produtor de serviços, 

(IBGE, 2000).  

Considerando a margem de transporte como um custo de produção que afeta 

diretamente a alocação de recursos em uma economia de mercado, alterações no consumo 

intermediário relacionam-se positivamente com as margens de transporte, quando ocorre um 

incremento positivo no processo produtivo maior será a demanda por essas margens. Por 

outro lado, a eficiência dos serviços de transporte afeta também a produção, se o preço pago 

pelas margens de transporte diminui o resíduo pago por elas pode ser realocado para o 

restante da economia. Ademais, a redução da margem de transporte pode ocorrer em virtude 

de melhorias na infraestrutura das vias e na utilização adequada do modal de transporte, 

ambos os fatores incidem sobre a formação dos custos de transportes, modificando o custo do 

frete e o tempo de viagem.  

A figura 1 demonstra o efeito esperado da redução dos custos de transporte sobre a 

economia. Segundo Haddad (2004) uma alteração poupadora do bem-margem, reduz o uso de 

serviços de transporte por unidade de produto e implica numa redução direta da produção do 

setor de transporte. A seguir o transporte de cargas torna-se menos intensivos em recursos, 

capital e trabalho são liberados, gerando um excesso de oferta no mercado de fatores 

primários na economia. Isto cria uma pressão sobre salários e aluguéis de capital, que é 

repassada adiante sob a forma de preços de produtos mais baixos e assim por diante. 
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    Figura 1: Relações causais do custo de transporte nos modelos EGC 

 
    Fonte: Baseado em Haddad (2004).  

 

4. Resultados das simulações e discussões 

 

Buscando analisar os impactos econômicos de uma redução nas margens de transporte, 

considerando que melhorias de transporte reduzem os custos de transportes, simulam-se 

choques sobre todas as margens, de maneira homogênea e uniforme sobre todos os produtos. 

A magnitude dos choques levou em consideração a necessidade de investimentos nos diversos 

modais e o impacto esperado na redução dos custos de transporte, dessa forma, a redução da 

margem total chegou a 11,9% e foi distribuída entre 2012 e 2025.     

O primeiro procedimento a ser realizado foi o teste de homogeneidade da calibração, 

de modo que, o modelo respondeu positivamente ao mostrar que um choque sobre o 

numeraire impacta equivalentemente as demais variáveis nominais. Além disso, realizou-se o 

teste de sensibilidade dos parâmetros, o qual indicou que os sinais das variáveis não sofrem 

alterações diante das variações de suas elasticidades. Cabe lembrar que em modelos de EGC 

dinâmico são possíveis dois tipos de fechamento: i) fechamento do cenário base (sem a 

política) e ii) o fechamento de política.  

 Percebe-se a grande capacidade do modelo MEGA-RS em realizar projeções de 

diversas variáveis macroeconômicas. Nesse sentido, a seguir avalia-se qual seria o impacto 

nas variáveis macroeconômicas do estado de uma redução nas margens de transporte, ou seja, 

qual o efeito quantitativo da política após a implementação, considerando o cenário base e o 

cenário da política adotada. 

A tabela 1 apresenta os resultados macroeconômicos dos efeitos do choque de política, 

diferença das variações dos cenários de política e base. Conforme constata-se uma redução 

nas margens de transporte melhora a performance das principais variáveis macroeconômicas 

da economia gaúcha. Inicialmente, destaca-se o efeito acumulado da redução das margens 

sobre o nível de atividade econômica (x0gdpexp) que entre 2012-2025 chega a 3,17 pontos 

percentuais, ou seja, a redução das margens proporciona um aumento no PIB por meio da 

melhora no nível de acessibilidade e na competividade do estado. O resultado vai na linha dos 

modelos da Nova Geografia Econômica, os quais mencionam a importância dos custos de 

transporte para o nível de atividade econômica por meio da facilitação do acesso ao mercado 

fornecedor e comprador.  



13 
 

Além disso, uma melhora na eficiência dos setores de transporte de carga impacta 

positivamente no nível agregado de emprego, gerando um crescimento acumulado de 0,83 

(p.p) no período. O aumento não foi tão expressivo em virtude do efeito de realocação da mão 

de obra para os demais setores econômicos. Cabe lembrar que, conforme o IBGE (2000), o 

transporte é uma atividade típica de serviços em que o produto final consiste na transformação 

de pessoas ou bens, em que eles próprios não fazem parte da produção do produtor de 

serviços.  

O efeito da política incide também sobre a geração de renda regional e sobre o salário 

real para o consumo, os incrementos gerados nessas variáveis com a redução de margens são 

respectivamente 2,86 e 2,06 (p.p). A variável renda regional é uma ótima medida de bem-

estar econômico gerada pela política, pois leva em consideração somente a riqueza gerada por 

residentes dentro e fora do estado. Com relação a elevação do nível de salários reais, a NGE 

teoriza que regiões com menores custos de transporte tendem a pagar salários mais elevados 

em comparação a regiões com maiores custos. A redução das margens impacta na realocação 

dos fatores produtivos, liberando espaço para o aumento da remuneração do trabalho. 

Considerando os efeitos do choque da política sobre os principais componentes do 

PIB, merecem destaque o investimento real agregado, consumo real das famílias e índice real 

de exportações, ambos sofrem aumentos de 3,29, 3,17 e 4,05 (p.p) respectivamente no período 

entre 2012-2025. O aumento no consumo real das famílias pode ser explicado pela elevação 

real dos salários e também pelo impacto advindo das margens nos preços finais pagos pelos 

produtos, pois o preço dos produtos diminui quando se pagam menos com margens de 

transporte. 

Por outro lado, o aumento do investimento e das exportações ocorre em virtude da 

maior eficiência das empresas, no caso das exportações o incremento acumulado de 4,05 

(p.p), influenciado pelo impacto que a redução das margens gera no valor dos produtos 

fabricados na economia gaúcha, seja para o resto do Brasil e também para o resto do mundo. 

Cabe lembrar que o nível de exportações de um país e/ou região depende, além de outras 

variáveis, do preço dos produtos e com a redução das margens tendem a diminuir esses 

preços, gerando um ganho de competividade para o setor exportador.   

No tocante ao investimento agregado real, a melhor eficiência do setor de transportes 

oriunda da redução dos custos, afeta a decisão de investir das empresas. Dessa forma, a 

política proporciona um ciclo de confiança com uma previsão de aumento da taxa de lucro 

que incentiva as empresas a elevarem seus níveis de investimentos.   

Na tabela 1 destaca-se o efeito acumulado das margens sobre a quantidade de 

investimento público 1,31 (p.p), isso justifica-se pelo efeito que o nível de atividade 

econômica exerce sobre a arrecadação de tributos, considerando a melhora no prognóstico de 

ajuste das contas públicas, o volume de investimento público tende a aumentar.   

Outra variável impactada positivamente pelos choques negativos nas margens de 

transporte é (Oc_cont) a contribuição para outros custos da economia. Isso indica a 

influência que as margens exercem de maneira sistêmica em todos os demais custos 

econômicos, seja no consumo intermediário ou no consumo final.  No caso especifico do Rio 

Grande do Sul, a carência de infraestrutura e a concentração de carga no modal rodoviário não 

afetam somente os custos de transporte, incidem também sobre o preço dos insumos e na 

qualidade do capital físico, por isso, justifica-se o efeito das margens sobre demais custos.     

   

Tabela 1: Impactos macroeconômicos da redução das margens de transporte de 2012-2025  

Cenário   Efeitos da política 

Variável Sigla 2012-2025 

Contribuição para outros custos  Oc_cont 0,1177 

Emprego agregado employ_i 0,8330 
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Crescimento do produto regional Gnpnom 2,8643 

Investimento a preços indexados p2tot_i 0,0580 

Salário real para consumo real_wage_c 2,0607 

Despesa total das famílias w3tot 3,1578 

Crescimento do PIB real x0gdpexp 3,1647 

Quantidade de investimento público X2g 1,3177 

Quantidade de investimento privado X2p 3,6212 

Investimento real agregado x2tot_i 3,2927 

Consumo real das famílias x3tot 3,1712 

Índice volume das exportações x4tot 4,0524 

Índice volume das importações x0imp_c 2,5092 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

Outra variável impactada positivamente pelos choques negativos nas margens de 

transporte é (Oc_cont) a contribuição para outros custos da economia, isso indica a 

influência que as margens exercem de maneira sistêmica em todos os demais custos 

econômicos, seja no consumo intermediário ou no consumo final.     

No gráfico 1, demonstra-se a trajetória do crescimento do PIB oriundo da política 

adotada. Percebe-se que a relação inversa entre custo de transporte e crescimento do PIB 

também foi encontrada por Kim e Kim (2002), Haddad (2004), Faria (2009), Junior (2013) e 

Vassalo (2015). Merece destaque o fato de o incremento maior ocorrer a partir de 2019.  

 

Gráfico 1: Impacto da redução nas margens do PIB real 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 

 Outro resultado encontrado na literatura empírica é que a redução das margens de 

transporte aumenta o volume de exportações, cabe mencionar que Junior (2013) e Vassalo 

(2015) encontraram resultados semelhantes. O gráfico 2 indica que o efeito da política ganha 

força a partir de 2019, quando os choques são relativamente mais elevados.  
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Gráfico 2: Impacto da redução nas margens no volume de exportações 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Já no gráfico 3, apresenta-se a trajetória do efeito da redução das margens no consumo 

real das famílias, os efeitos mais expressivos também ocorrem a partir de 2019. Cabe lembrar 

que além da renda real, as decisões de consumo das famílias também podem ser influenciadas 

pela variação da propensão marginal a consumir, ou seja, pela mudança na proporção da 

renda que é direcionada para ao consumo. Nesse sentido, a redução de custos e de incertezas 

na economia tende a influenciar diretamente a alocação da renda para o consumo.  

 

 

 

 

Gráfico 3: Impacto da redução nas margens no consumo real das famílias 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 No gráfico 4 realiza-se um comparativo de como a implementação da redução das 

margens afeta a trajetória do PIB real e das exportações do Rio Grande do Sul. Percebe-se que 

a redução das margens gera um deslocamento da trajetória de crescimento do PIB, 

considerando que o comportamento do PIB real no período com a política foi superior ao PIB 

real do cenário base, destaca-se a importância da política para o desempenho no nível de 

atividade econômica do estado. 
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Com relação as exportações, foi o componente do PIB mais impactado com a política 

e por isso, nota-se que o comportamento das exportações com a política, sendo superior em 

quase todos os períodos que as exportações do cenário base.   

 

Gráfico 4: Comparativo do comportamento do PIB real e das exportações entre 2012-

2025 no cenário base e com a política 

 

 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 

5. Considerações finais 

 

O Rio Grande do Sul possui a matriz de transporte relativamente mais concentrada no 

modal rodoviário que a brasileira, com participação de 85,3% desse tipo de transporte na 

movimentação de cargas, considerando que apenas 9% da malha total rodoviária é 

pavimentada, o estado depara-se com graves problemas gerados pela carência de 

infraestrutura. Por isso, o objetivo deste artigo foi simular melhorias na matriz de transportes 
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gaúcha, que reduzem os custos de transportes, através da estimação de matrizes de insumo 

produto e da implementação de um modelo de equilíbrio geral dinâmico para o estado.    

A adaptação do modelo USAGE para a economia gaúcha foi realizada dando origem 

ao modelo MEGA-RS, um modelo de equilíbrio geral computável dinâmico especifico para 

avaliação de políticas fiscais e de transporte. No caso especifico deste artigo, o foco foi 

avaliação de melhorias em transporte no estado. O modelo mostrou-se com grande capacidade 

na geração de resultados e também na preservação de características locais da economia 

regional. 

 A simulação da redução nas margens de transporte foi realizada levando em 

consideração tendências do Banco Mundial (2014) do efeito de melhorias de infraestrutura 

nos custos de transportes. Os resultados do modelo MEGA-RS, no tocante a efeitos da 

política de transporte, estão de acordo com a Nova Geografia Econômica e com a literatura 

empírica de avaliação de melhorias em transporte com EGC e demonstraram ainda que as 

principais variáveis macroeconômicas da economia gaúcha melhoraram significativamente 

em virtude do efeito líquido da política de melhorias de transporte. 

A redução das margens de transporte proporcionou uma elevação de variáveis como 

nível de atividade econômica, exportações, consumo real das famílias, emprego agregado, 

importações, salário real e outros custos da economia no período compreendido entre 2012-

2025. A elevação do PIB real no período em 3,17 (p.p) após a política deve-se a melhora no 

nível de acessibilidade e na competividade do estado. 

No tocante aos principais componentes do PIB, merecem destaque as exportações (em 

volume), investimento real agregado e consumo real das famílias. A elevação das exportações 

devido a redução das margens ocorre em função dos ganhos de competitividade do setor 

exportador. O investimento agregado real é afetado positivamente pela melhora na eficiência 

do setor de transporte, incentivando a decisão de investir das empresas. Dessa forma, a 

política proporciona um ciclo de confiança com uma previsão de aumento da taxa de lucro 

que incentiva as empresas a elevarem seus níveis de investimentos.   

No caso do impacto positivo sobre a elevação do consumo real das famílias, deve-se a 

fatores como o crescimento do salário real e a redução nos preços finais pagos pelos produtos, 

os quais proporcionam uma elevação real no poder de compra, sendo essa direcionada para o 

consumo das famílias.  

Em linhas gerais, a redução das margens de transporte de carga do estado pode 

contribuir para o aumento da competividade da economia gaúcha e para a melhora nas 

relações de troca entre as mesorregiões, com outros estados e países.  

A efetivação dos investimentos deve elevar os indicadores econômicos como PIB, 

exportações e emprego e também impactar indiretamente nos indicadores sociais, como, 

melhor distribuição de renda. Nesse sentido, as melhorias em transporte no estado tendem 

afetar a dinâmica de desenvolvimento econômico regional.  

Deve-se levar em consideração que as simulações indicam tendências, pois se segue 

diversos pressupostos como elasticidades, parâmetros e taxas de crescimento populacional e 

do PIB. Dessa forma, uma série de questionamentos sobre esses pressupostos podem surgir, 

porém sendo respeitada a estrutura teórica do modelo EGC dinâmico adaptado e as 

características da economia local maior será o grau de robustez dos resultados.   

Embora, o trabalho não quantifique como as melhorias na infraestrutura de transporte 

afetam o número de acidentes fatais, deve-se levar em consideração que um dos efeitos de 

longo prazo sejam os ganhos econômicos oriundos da redução nos acidentes de trânsito por 

meio da preservação de vidas e/ou da diminuição dos gastos com saúde.  

Por fim, entende-se que os resultados e as questões discutidas ao longo deste artigo, 

juntamente com o término do Plano Estadual de Logística de Transportes (PELT/RS) ainda 

em elaboração e o aprofundamento do debate acadêmico sobre a temática de transporte no 
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Rio Grande do Sul, contribuirão efetivamente para a formulação e implementação de políticas 

públicas de longo prazo para o setor.  
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