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Resumo 
Este artigo simula as alterações micro e macroeconômicas, no estado da Bahia, atribuídas à construção da 
Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL).  Para tanto, foi utilizado um modelo de equilíbrio geral computável 
(EGC) considerando uma base de dados com 28 produtos e 28 setores, baseados nos dados de insumo-produto da 
Bahia para o ano de 2009, construída pelo Laboratório de Análises Territoriais e Setoriais (LATES). São criados  
dois cenários de simulação. Em ambos admite-se que a FIOL aumentará a eficiência da malha ferroviária 
existente, devido à sua ampliação. No entanto, o cenário 1 levou em consideração, como um segundo canal de 
transmissão da FIOL, os aspectos concorrenciais dos demais transportes, ao passo que, o cenário 2 considerou o 
aumento do investimento da construção civil, necessária para a construção da estrutura física da ferrovia. As 
simulações realizadas para o cenário 1 sinalizaram um aumento de, aproximadamente, 1% tanto no nível de 
emprego quanto no salário real regional. Neste cenário, o setor agrícola e a indústria extrativista podem 
apresentar uma expansão de produção, no longo prazo, de até 2,25% e 6,7%, respectivamente. Assumindo os 
impactos pela perspectiva do segundo cenário, os resultados projetados apontaram um aumento de até 21% no 
nível de emprego e um impacto positivo do PIB baiano, em torno de 5%, ambos no curto prazo. 
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Abstract 
This article projects the microeconomic and macroeconomic changes in the state of Bahia, attributed to the 
construction of the West-East Integration Railway (FIOL – acronym in Portuguese). For that, a computable 
general equilibrium model (CGE) was used, which considered a database with 28 products and 28 sectors, based 
on the input-product data from Bahia for the year 2009, built by the Laboratory of Territorial and Sectoral 
Analysis (LATES - acronym in Portuguese). Two simulation scenarios are created. In both, it is assumed that 
FIOL will increase the efficiency of the existing railway network, due to its expansion. However, scenario 1 
considered, as a second transmission channel for FIOL, the competitive aspects of other transport, whereas 
scenario 2 considered the increase in investment in civil construction, necessary for the construction of the 
physical structure of the railway. The simulations performed for scenario 1 signaled an increase of 
approximately 1% in both the level of employment and the regional real wage. In this scenario, the agricultural 
sector and the extractive industry may show an expansion of production, in the long run, of up to 2.25% and 
6.7%, respectively. Assuming the impacts from the perspective of the second scenario, the projected results 
showed an increase of up to 21% in the level of employment and a positive impact of the Bahian GDP, around 
5%, both in the short term. 
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1. Introdução 

O estado da Bahia é a principal economia no Nordeste, concentrando 28,1% da geração 
de riquezas da região (PEROBELLI et al., 2015). Com a participação de 3,87% de toda 
riqueza gerada pelo país, o estado ocupa a 7ª colocação no ranking do produto interno bruto 
(PIB) das unidades da federação (SEI, 2014). 

A expansão da demanda de minério de ferro e grãos da região baiana justificou o 
interesse na construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), que foi incluída no 
pacote de prioridades do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal 
a partir de 2008 (OIKOS, 2009).  

O empreendimento está dividido em três trechos e dois deles encontra-se em fase de 
construção. O trecho 1 (Ilhéus/BA – Caetité/BA) apresenta 76% da obra física executada e o 
trecho 2 (Caetité/BA – Barreiras/BA) conta com 29% de execução física da obra. Já o trecho 
3 (Barreira/BA – Figueirópolis/TO), ainda, apresenta-se em fase de estudos e projetos (PPI, 
2019). Segundo informações do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, 
a FIOL poderá substituir parte do transporte rodoviário, existente entre as regiões interligadas 
(de Figueirópolis, no Tocantins, à Ilhéus, no litoral baiano), pelo ferroviário, de modo a 
reduzir os custos de transporte e aumentar a competitividade desses produtos.  

A FIOL, que conta com um investimento previsto da ordem de R$ 6,4 bilhões para as 
obras dos trechos 1 e 2, tem extensão total de 1.527 km e a principal mercadoria a ser 
transportada é o minério de ferro proveniente das minas da BAMIN, em Caetité-BA 
(VALEC, 2017). 

Vale ressaltar que a ferrovia em construção terá um caráter de rede, já que possibilitará 
também interligar áreas produtivas do Norte, Centro-Oeste e Nordeste do país, por meio da 
conexão com a Ferrovia Norte-Sul. Portanto, mesmo situada na Bahia e no Tocantins, os 
efeitos da construção da FIOL tendem a se estender, impactando distintos setores e regiões 
(Figura 1).  

 

Figura 1- Escopo do Projeto da Ferrovia de Integração Oeste-Leste 

 
Fonte: Programa de Parcerias de Investimento (PPI), 2019. 

 

Entende-se que o grau de desenvolvimento econômico e social de determinada região, 
está relacionado com o nível de infraestrutura disponível para a economia local 

 



 

(ASCHAUER, 1989; FERREIRA, 1996; DOMINGUES et al., 2009). À medida que é 
ampliado o investimento em infraestrutura, condições mais favoráveis para a produção são 
criadas, o que estimula o desenvolvimento das firmas (BENITEZ 1999).  Dessa forma, suprir 
uma região com a infraestrutura de transporte mais eficiente induz uma melhora de 
importantes indicadores econômicos como o emprego, a renda, o capital, além dos critérios de 
localização de empresas.  

Segundo Haddad et al. (2008), investir e aperfeiçoar o sistema de transportes representa 
uma importante medida para se alcançar o crescimento econômico regional e nacional, pois 
reduz os custos de negociação para as empresas e expande as oportunidades econômicas. 

De acordo com o IBGE (2010), o Estado da Bahia está dividido em sete mesorregiões e 
a ferrovia Oeste-Leste percorrerá quatro delas (Sul Baiano, Centro-Sul, Vale São Francisco da 
Bahia e Extremo Oeste Baiano). O modal ferroviário a ser construído provavelmente 
impulsionará a competitividade do agronegócio, da fruticultura, do minério de ferro e de 
algumas indústrias como a de calçados, equipamentos de informática e cacaueira, que são 
importantes atividades econômicas desenvolvidas por essas regiões. Nesse sentido, destaca-se 
a importância do estudo de avaliação dos efeitos econômicos desencadeados pela construção 
da FIOL, como um fator indutor do desenvolvimento regional. 

Os modelos de Equilíbrio Geral Computável (EGC) são bastante rigorosos para 
avaliação econômica, capturando uma extensa variedade de impactos na economia, o que os 
torna recomendados para a realização de avaliação de políticas econômicas e de choques. Eles 
consideram que qualquer perturbação exógena no ambiente econômico será dimensionada por 
meio do cálculo do conjunto de variáveis econômicas endógenas, (Haddad, 2004). Portanto, 
adotando a abordagem de EGC, especificamente utilizando o modelo MINIBR, o trabalho 
busca determinar os possíveis impactos no curto e no longo prazo da FIOL sobre importantes 
indicadores micro e macroeconômicos para o estado da Bahia. 

Além desta seção de caráter introdutório, o artigo apresenta na próxima seção a revisão 
da literatura sobre a Nova Geografia Econômica e os Modelos de EGC. Na terceira seção, é 
apresentado o modelo de EGC utilizado, explicando os principais mecanismos de 
funcionamento. Na quarta seção, são exibidos e discutidos os resultados das simulações 
realizadas e, por fim, na quinta seção são apresentadas as considerações finais do trabalho. 

 

2. A Nova Geografia Econômica e os Modelos de EGC 

O modelo de Solow (1956) é tradicionalmente o modelo que busca explicar as 
diferenças relativas ao nível de renda per capita e à taxa de crescimento entre países ou 
regiões, basicamente por fatores exógenos como progresso tecnológico, poupança e  
crescimento populacional. O autor aponta que em circunstâncias especiais haverá 
convergência absoluta do padrão de vida entre países e regiões. Ou seja, os países 
relativamente mais pobres crescem a taxas maiores do que os países mais ricos, sendo os 
retornos decrescentes do capital o elemento chave na explicação desse resultado.  

A Nova Geografia Econômica (NGE) veio acrescentar a essa discussão de desigualdade 
de renda regional elementos relevantes, pautados no argumento de que regiões com maiores 
níveis de renda são aquelas com maior concentração das atividades econômicas e de 
população, que resulta na proximidade de grandes mercados. O ponto central do processo de 
aglomeração é endógeno e auto-reforçado e decorrente dos ganhos de escala propiciado pela 
aglomeração da atividade econômica e das pessoas. Dessa forma, regiões com aglomerações 

 



 

fortes são mais atrativas para investimentos de empresas e para aumentar o padrão de vida das 
pessoas. 

A NGE é uma linha teórica que busca explicar os processos de concentração espacial, 
ou seja, o surgimento das aglomerações econômicas em espaços geográficos distintos 
(FUJITA E KRUGMAN 2004). Utilizando-se do conceito de retornos crescentes, baseado no 
modelo centro periferia, estão apoiadas as propostas teóricas e as análises empíricas da NGE 
(FUJITA; KRUGMAN e VENABLES, 1999).  

Para os modelos da NGE a distribuição das atividades irá depender dos resultados de 
forças antagônicas, ou seja, umas a favor da aglomeração (forças centrípetas) e outras a favor 
da dispersão das atividades entre as regiões (forças centrífugas). Assim, é possível verificar 
diferenças de crescimento entre as cidades quando uma força se sobressai em relação à outra. 
Quando uma região é favorecida pelas condições econômicas, um efeito cumulativo de 
concentração do setor industrial é gerado pela força centrípeta, devido à mobilidade dos 
trabalhadores que buscarão ganhos salariais reais, além dos menores custos de transportes e 
dos níveis mais elevados das economias de escala (KRUGMAN, 1998). 

Os custos de transporte, externalidades e retornos crescentes de escala nas atividades 
produtivas são, portanto, fatores relacionados com as forças centrípetas que se associam às 
forças que puxam e empurram as firmas (FUJITA, KRUGMAN E VENABLES, 1999). 

Segundo Fujita e Thisse (2002), a proximidade possibilita uma maior eficiência do 
mercado de trabalho, uma vez que, permite que trabalhadores de diferentes empresas tenham 
custo baixo para trocar de empresa, já que não precisam mudar de cidade, região ou estado. 
Por outro lado, as firmas que se encontram mais distantes do mercado aglomerado são mais 
penalizadas na venda de seus produtos, apresentando maior custo na compra de seus insumos 
e, assim, os salários reais pagos por essas firmas serão relativamente mais baixos. Já os 
trabalhadores que estão mais afastados das regiões aglomeradas terão que arcar com um custo 
adicional, derivado do custo de transporte advindo da aquisição de produtos finais da região 
central. Essa relação apresentada ajudaria a explicar o diferencial de renda per capta entre as 
regiões (SOUZA, 2007). 

Os modelos da NGE apresentam, ainda, desafios relacionados ao tratamento empírico, 
no entanto,  eles contribuem para o melhor entendimento do problema e dos resultados do 
estudo, mesmo com as dificuldades encontradas em sua modelagem. Na medida em que as 
melhorias na infraestrutura de transportes podem afetar os custos de transportes, importantes 
impactos sobre o crescimento econômico e a desigualdade regional podem ocorrer. Nesse 
sentido, várias pesquisas empíricas relacionadas com a infraestrutura de transportes foram 
realizadas utilizando a aplicação de modelos de EGC como instrumento de investigação de 
seus impactos econômicos, como Haddad (2004), Almeida (2004), Araújo (2006), Haddad et 
al. (2008), Torres (2009), Betarelli Junior (2013), Campos e Haddad (2014), Vassallo (2015) 
e Rozenfeld e Haddad (2016). 

Haddad (2004) buscou encontrar soluções metodológicas inovadoras que lidam com 
retornos crescentes de escala e custos de transporte, base dos desenvolvimentos recentes da 
Nova Geografia Econômica (NGE), capaz de lidar com a avaliação de políticas de transporte 
e um sistema inter-regional integrado. Para estimar os impactos de curto prazo e longo prazo 
na 2ª fase da obra de duplicação da BR-318, o autor utilizou o modelo IEGC que incorporou 
os retornos não constantes nas funções de produção regionais e a modelagem explícita de 
custos de transporte. Os resultados apontaram que os ganhos de bem-estar regional e de 
eficiência regional estão bastante relacionados com a melhor acessibilidade aos mercados do 
Sudeste, principalmente São Paulo. Além disso, a redução dos custos de transação entre os 

 



 

estados do Sudeste e do Sul apresentou-se como principal mecanismo para alavancar o 
crescimento nacional, devido à possibilidade de exploração com retornos crescente de escala. 

O trabalho de Campos e Haddad (2014) avaliou o impacto gerado pela construção do 
Sistema Viário Oeste (SVO) sobre a distribuição da atividade econômica no espaço. A 
modelagem inter-regional de equilíbrio geral computável possibilitou a identificação das 
regiões que foram beneficiadas e prejudicadas com o empreendimento. Os resultados 
mostraram que as variações nos produtos regionais brutos decorrentes da implantação do 
SVO foram mais intensas no Estado da Bahia do que nas demais regiões brasileiras e que as 
regiões Sul, Centro-Sul e a Mesorregião Metropolitana de Salvador foram as mais 
beneficiadas.  

Rozenfeld e Haddad (2016) aplicaram um modelo inter-regional de equilíbrio geral 
computável (IEGC) para comparar os impactos econômicos de um modelo de concessão 
comum com um modelo em que os custos são financiados com recursos orçamentários de um 
governo central. Em relação aos impactos agregados no país, constatou-se que o 
financiamento pelo próprio usuário da rodovia, via pagamento de pedágio, é a forma que gera 
o maior impacto no crescimento do PIB nacional. Já sob a perspectiva regional, verificou-se 
que a área de influência da rodovia se beneficiou das melhorias e que esses benefícios se 
acentuaram ainda mais na medida em que os custos para a execução das melhorias foram 
compartilhados por todo o país, por meio de aumento nos tributos.  

Almeida (2004) quantificou os ganhos de bem-estar agregados e regionais derivados da 
duplicação do trecho Belo Horizonte - São Paulo da rodovia Fernão Dias (BR-381), por meio 
de um modelo de equilíbrio geral aplicado espacialmente para o Estado de Minas Gerais. Os 
resultados apontaram que o efeito-frete dominou o efeito-tempo de viagem. Além disso, as 
regiões que apresentaram resultados acima da média foram aquelas por onde cruzaram os 
trechos duplicados da rodovia, já que as regiões mais afastadas sofreram desvios de comércio 
devido às reorientações dos fluxos de comércio inter-regional. 

Haddad et al. (2008) buscaram empregar um modelo IEGC para projetar os efeitos 
econômicos de mudanças na infraestrutura de transporte rodoviário em Minas Gerais. Assim, 
por meio de um conjunto de simulações eles avaliaram o impacto econômico das melhorias 
nas rodovias BR-262 e BR-381. Os resultados apontam que os dois projetos apresentam 
padrões comuns relacionados aos efeitos agregados em Minas Gerais, ou seja, ambos seguem 
a mesma direção para a maioria dos indicadores, sendo que os resultados positivos são mais 
fortes para o projeto BR-262 do que no projeto BR-381. De forma geral, ocorreram ganhos de 
eficiência, com crescimento real do PIB e, em relação aos indicadores de competitividade, 
tem-se uma melhoria nos termos de comércio com outros países e uma redução no custo 
Minas. Além disso, os resultados apontam um crescimento relativo de regiões mais pobres do 
Estado. 

Na tentativa de desenvolver uma ferramenta capaz de avaliar o impacto de políticas de 
investimento em transportes sobre variáveis econômicas, Vassallo (2015) implementou o 
modelo IEGC denominado BR-Transport, com detalhamento estadual e tratamento da 
intermodalidade de transportes. Uma importante contribuição teórica do trabalho foi a 
desagregação dos diferentes tipos de modais de transporte e o desenvolvimento de formas de 
substituição entre eles usando especificações de concorrência imperfeita. Os resultados 
mostraram que choques generalizados de redução de custos no sistema de transporte brasileiro 
implicaram em aumento das exportações e importações inter-regionais permitindo que os 
produtos regionais brutos, principalmente dos estados das regiões Norte e Nordeste do país, 

 



 

fossem beneficiados. Notou-se, ainda, a predominância dos impactos da redução dos custos 
no modal rodoviário na economia nacional, em todos os estados e setores. 

Torres (2009) estimou, por meio do modelo de transporte HDM-4, os custos de 
implantação dos projetos de duplicação da BR-381 (entre Belo Horizonte e Governador 
Valadares), recuperação da BR-262 (trecho entre Uberaba e Belo Horizonte) e recuperação da 
BR-116 (trechos entre a divisa de Minas com Bahia e Governador Valadares e, Governador 
Valadares até a divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro). As alterações encontradas nos 
custos de transporte foram incorporadas ao modelo de equilíbrio geral computável B-
MARIA-MG. Os resultados do modelo evidenciaram que a competição inter-regional, 
provocada pela melhoria da oferta de infraestrutura de transportes em questão, proporcionaria 
benefícios principalmente nas regiões diretamente afetadas pelos investimentos e, em alguns 
casos, os efeitos seriam negativos em outras regiões. 

No trabalho de Araújo (2006) foram avaliados os impactos sobre a economia nacional e 
regional da duplicação parcial das rodovias federais BR-116 e BR-153 partindo de um 
modelo inter-regional para a economia brasileira (MIBRA), integrado a um modelo de 
transporte. Os resultados de longo prazo para a BR 116 evidenciaram uma relativa perda do 
Nordeste em relação às regiões mais dinâmicas do país, considerando a variação do PIB. Os 
resultados para a BR- 153 reforçam os resultados encontrados para a BR-116, porém, por 
integrar também uma região pobre (Norte) às regiões mais dinâmicas, em termos regionais, os 
resultados nesse caso são mais favoráveis do que os da BR-116. 

Betarelli Junior (2013) desenvolveu um modelo EGC dinâmico que permitisse lidar 
com algumas imperfeições de mercado. Foram incorporados à estrutura do modelo elementos 
de retornos crescentes de escala, mercados imperfeitos mecanismos dinâmicos recursivos e 
movimento intertemporal de entrada de firmas. O estudo avaliou os impactos econômicos de 
longo prazo da política de revisão do teto tarifário no setor ferroviário de carga e analisou os 
efeitos econômicos de longo prazo da proposta de redução tarifária nas operações domésticas 
de cabotagem.  Os resultados obtidos indicam que as políticas tarifárias promovem efeitos 
positivos de longo prazo sobre crescimento do PIB, das exportações e dos investimentos. No 
entanto, as projeções setoriais das políticas apresentam prováveis efeitos negativos sobre a 
atividade do setor ferroviário de carga e de cabotagem e efeitos positivos no que se refere à 
produção dos setores intensivos no uso destes serviços de transporte. 

 

3. Metodologia 

A influência que o setor de transporte exerce na economia, conforme apresentada na 
literatura, e a forma como a estruturação do mercado afeta esse setor, requer medidas capazes 
de ligar o arcabouço teórico à análise empírica. Nesse sentido, os modelos de Equilíbrio Geral 
Computável (EGC) se configuram em alternativas que possibilitam captar os efeitos de um 
choque no setor de transportes em termos de impacto em diversas variáveis econômicas de 
interesse (VASSALLO, 2015). 

Os modelos de EGC buscam explicar os comportamentos otimizadores dos agentes 
dentro da economia e, para tanto, consideram a teoria neoclássica Walrasiana de equilíbrio 
geral e as funções de produção do tipo Leontief (TORRES, 2009). A principal fonte de dados 
desse modelo é a matriz de insumo-produto, que será capaz de expressar a situação de 
equilíbrio da economia em um dado ano. 

Esses modelos tratam a economia como um sistema que tem os seus mercados 
independentes e capazes de determinar, simultaneamente, os valores numéricos de equilíbrio 

 



 

para todas as variáveis. Por meio do cálculo do conjunto de variáveis endógenas da economia, 
pode-se dimensionar qualquer alteração exógena no espaço econômico (HADDAD, 1999 
apud HADDAD 2004). 

O modelo de EGC utilizado nesse artigo é o MINI-BR e o núcleo da base de dados 
utilizado para alimentar o modelo é dado pela Matriz de Insumo-Produto (MIP) da Bahia, 
para o ano de 2009, elaborada pelo Laboratório de Análises Territoriais e Setoriais (LATES), 
que apresenta abertura para 42 produtos e 27 atividades econômicas.  

 

Modelo MINI-BR 

O MINIBR é um modelo simplificado de EGC para a economia brasileira, baseado no 
MINIMAL que foi construído para a economia australiana. Ele permite a construção e o uso 
de um modelo EGC com a interface de programas do GEMPACK, que irá autorizar o 
processo de tradução de sua especificação apresentada no arquivo de texto com a lista das 
equações do modelo (FACHINELLO; SANTOS e HASEGAWA, 2008). 

A estrutura básica do MINIBR  identifica em suas colunas (matriz de absorção) os 
seguintes demandantes: (i) produtores domésticos divididos em I indústrias (setores); (ii) um 
comprador agregado de bens de investimento; (iii) uma única família representativa; (iv) um 
comprador estrangeiro de exportações; e (v) o governo. 

As indústrias utilizam cada um dos produtos, reconhecidos no modelo, como insumos 
para a produção corrente e formação de capital, podendo ser obtidos localmente ou 
importados do exterior. Esses produtos são, também, consumidos pelas famílias e pelos 
governos ou, ainda, exportados. A produção corrente demanda, além dos insumos 
intermediários, dois fatores primários, a saber: capital e trabalho. Vale ressaltar que sobre os 
bens domésticos e importados incidirão impostos. 

Os  fluxos do modelo são explicados por equações que descrevem: 

(1) As condições de equilíbrio de mercado para produtos e fatores primários; 

(2) As demandas   dos produtores por insumos e por  fatores; 

(3) As demandas finais (investimento, família, exportação e governo); 

(4) A relação de preços para custos de oferta e impostos; 

(5) Algumas variáveis macroeconômicas e índices de preço. 

É assumido, no modelo, que o comportamento dos agentes seja implícito ao da teoria 
microeconômica neoclássica convencional. Os agentes são tomadores de preços e os 
produtores operam em mercados competitivos, portanto, não é possível obter ganhos de lucro 
puro. Assume-se, ainda, que a tecnologia de produção exibe retornos constantes de escala. 

A descrição do modelo MINIBR é apresentada em um arquivo que detalha as equações 
em variações percentuais, com uma linguagem essencialmente álgebra convencional. Os 
coeficientes, em sua maior parte, foram definidos nos Extratos 1 e 2, de forma que as 
dimensões do modelo e os fluxos de dados  estão no Extrato 1 e as agregações dos fluxos, no 
Extrato 2. 

No Extrato 3 em diante, são apresentadas as especificações algébricas do modelo, da 
forma linear, contendo equações estruturadas em vários blocos sendo que no Extrato 3 estão 
as equações que agregam as demandas por usuários, por origem e por produto.  

 



 

Cada indústria e cada demandante final pode realizar a substituição de cada produto 
entre as versões produzidas domesticamente e importadas, sendo os preços relativos do bem 
das duas origens determinantes da razão entre as parcelas de compras domésticas e 
importadas. A forma funcional, derivada da função de produção Constant-Elasticity-
Substtution (CES), se aplica em todos os casos, ou seja, bens de diferentes origens serão 
modelados como um agregado CES de acordo com a elasticidade de Armington, como é 
conhecido a elasticidade de substituição do bem doméstico e importado. 

A produção de cada setor é uma função dos insumos utilizados, sendo as demandas por 
insumo do setor descritas em uma série de ninhos. Nesta estrutura aninhada, bens compostos e 
um composto de fatores primários são combinados por meio de uma função de produção 
Leontief. O fator primário composto é uma agregação CES de capital e trabalho e os bens 
compostos são agregados CES de bens produzidos domesticamente e importados, como já foi 
dito. 

Assume-se que as famílias irão selecionar uma cesta ótima de bens para o consumo 
dentro de um orçamento determinado, de maneira a maximizar a sua utilidade. A utilidade é 
gerada por uma função de utilidade aninhada por meio  da combinação de commodities 
compostas, utilizando uma função agregadora Cobb-Douglas e, da formação de commodities 
compostas, a partir de variantes importadas e domésticas com o uso de uma função 
agregadora CES. 

O MINIBR, assim como os demais modelos de EGC, tem mais variáveis que equações 
e a escolha de quais variáveis serão consideradas exógenas é denominada fechamento do 
modelo. Embora exista certa liberdade na escolha do fechamento preferido, deve-se obedecer 
à regra matemática de que o número de variáveis endógenas seja igual ao número de 
equações.  

O fechamento está associado com o horizonte temporal da simulação, ou seja, com o 
tempo necessário de ajuste das variáveis econômicas a um novo equilíbrio. A extensão do 
curto prazo não é explícita, mas é normalmente pensada como sendo entre 1 e 3 anos.  

A hipótese sobre o horizonte temporal afeta o modo como se modela o mercado de 
fatores. A principal diferença entre o fechamento de curto e de longo prazo, da simulação 
utilizada neste trabalho, está relacionada à mobilidade do trabalho e do capital, de forma que, 
no longo prazo, o salário real e o estoque de capital são variáveis. 

Por fim, com as simulações resolvidas, são apresentados os resultados no formato de 
variações percentuais. 

 

4. Resultados e Discussões 

De acordo com a MIP de 2009 da Bahia, a participação da malha ferroviária no 
transporte de cargas da Bahia, no ano de 2009 é, proporcionalmente, pequena quando 
comparada com o conjunto dos demais modais de transportes. A distribuição espacial da 
logística de transportes, no estado, passa predominantemente pelas rodovias, sendo que esse 
modal foi responsável por mais de 90% de toda a carga transportada na região (PEROBELLI 
et al, 2015). Além disso, até o início da construção da nova ferrovia, a Bahia tinha 
praticamente a mesma malha ferroviária de 1920. Assim, o choque de eficiência apenas no 
transporte ferroviário poderia não representar adequadamente os impactos da construção da 
FIOL.  

 



 

Para um primeiro cenário, foi considerado o aspecto concorrencial dos modais de 
transporte, além do aumento da eficiência da malha ferroviária baiana, ou seja, o fato da 
maior eficiência da malha ferroviária implicar em maior eficiência nos demais setores de 
transporte. Assim, nesse cenário assume-se que a FIOL apresenta dois canais de transmissão 
para a economia da Bahia. O primeiro refere-se a um choque de eficiência da malha 
ferroviária do estado e o segundo está relacionado à competição dos demais modais de 
transporte de cargas, devido à ampliação da oferta pelo serviço do setor ferroviário, o que gera 
maior eficiência desses outros modais. 

Dessa forma, nesse primeiro esforço de avaliação dos principais impactos da FIOL, foi 
construído um cenário com choques de eficiência da ferrovia e dos demais modais de 
transportes, nas proporções de 1%, 5%, 10%, 20% e 40%, tanto para o curto quanto para o 
longo prazo (Tabela 1). 

 

Tabela 1-  Cenário de Choque 1 -  Ferrovia e demais Transportes 

Descrição 
CP 
1% 

CP 
5% 

CP 
10% 

CP 
20% 

CP 
40% 

LP 
1% 

LP 
5% 

LP 
10% 

LP 
20% 

LP 
40% 

(Balança Comercial)/PIB (variação) 0 0.002 0.004 0.008 0.014 0 0.002 0.004 0.009 0.017 
 
Emprego Agregado 0.034 0.165 0.316 0.582 0.973 0 0 0 0 0 
 
Índice de Preços do PIB, lado das 
despesas 

-0.107 -0.528 -1.033 -1.972 -3.578 -0.057 -0.284 -0.565 -1.118 -2.189 

Taxa Salarial em toda a economia -0.079 -0.386 -0.752 -1.425 -2.529 0.011 0.054 0.108 0.218 0.441 
 
Índice de Preços de Investimento -0.046 -0.225 -0.438 -0.828 -1.467 -0.026 -0.13 -0.258 -0.512 -1.007 
 
Índice de Preços ao Consumidor -0.079 -0.386 -0.752 -1.425 -2.529 -0.038 -0.188 -0.375 -0.741 -1.451 
 
Índice de Preços de Exportações -0.088 -0.434 -0.858 -1.673 -3.186 -0.067 -0.334 -0.666 -1.32 -2.596 
 
Taxa de Câmbio, 
(doméstica$)/(estrangeira $) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Taxa Salarial Deflacionada (IPC) 0 0 0 0 0 0.049 0.243 0.485 0.966 1.92 
 
PIB Nominal (lado da despesa) -0.049 -0.24 -0.473 -0.915 -1.689 -0.009 -0.047 -0.093 -0.187 -0.375 
 
PIB Nominal (lado da renda) -0.078 -0.386 -0.757 -1.456 -2.663 -0.033 -0.165 -0.329 -0.653 -1.287 
 
Consumo Total das Famílias -0.079 -0.386 -0.752 -1.425 -2.529 -0.038 -0.188 -0.375 -0.741 -1.451 
 
Índice de Volume de Importação, 
preços CIF 

-0.062 -0.3 -0.58 -1.082 -1.885 -0.062 -0.31 -0.616 -1.217 -2.377 

PIB real (lado da despesa) 0.059 0.29 0.566 1.078 1.955 0.048 0.238 0.475 0.942 1.855 
 
Consumo real das Famílias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Índice de Volume de exportação 0.132 0.655 1.3 2.564 4.977 0.101 0.504 1.007 2.014 4.024 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Os resultados macroeconômicos mostram que os choques de eficiência afetam 
positivamente o emprego e salário em todos os níveis percentuais projetados. Como exemplo, 

 



 

temos que um choque de 40% na eficiência do setor de transportes da Bahia geraria um 
aumento, no curto prazo, de aproximadamente 1% no nível de emprego do estado e, no longo 
prazo, o salário real teria um aumento de aproximadamente 2%. Caso os dois choques de 
eficiência ocorresse na proporção de 1%, o emprego e o salário ainda assim apresentariam 
aumentos de 0,034% e 0,049%, respectivamente. 

Em relação ao PIB real, verifica-se um aumento de aproximadamente 1%, tanto no 
curto quanto no longo prazo, para choques de eficiência de 20%. Se esse choque atingir um 
nível de 40%, o PIB real da Bahia poderia crescer, cerca de, 1,9%. 

O volume de exportação também sinalizou resultados positivos para todos os níveis 
percentuais de choques projetados, apresentando maior aumento no curto prazo, quando 
comparado com o longo prazo. Se o choque chegar a 40%, os aumentos dos volumes 
exportados chegariam à quase 5% no curto prazo e a 4% no longo prazo. 

Como um dos grandes motivadores para a construção da FIOL foi a necessidade em 
atender a expansão da demanda por minério de ferro da região Sul da Bahia e de grãos do 
Oeste baiano, vale verificar os impactos gerados também na agricultura e na indústria 
extrativa do Estado. 

Os resultados da Tabela 2 apontam que os efeitos, de curto e longo prazo, dos choques 
de eficiência sobre a produção dos dois setores são positivos. Como as indústrias têm  maior 
flexibilidade para expandir sua produção, no longo prazo, é possível observar aumentos de 
produção mais expressivos, neste caso, do que os sinalizados no curto prazo, chegando a 
2,25% na produção da agricultura e a 6,7% na indústria extrativa, no cenário de maior choque.  

 

      Tabela 2 – Resultados nos setores Agricultura e Indústria Extrativa - Choque 1 

Descrição 
Choque de 10% Choque de 20% Choque de 40% 

Agricultura Indústria 
Extrativa 

Agricultura Indústria 
Extrativa 

Agricultura Indústria 
Extrativa 

 Curto Prazo 
Produção da Indústria 0,173 0,538 0,324 0,991 0,568 1,688 
Custo de Produção -0,316 -0,145 -0,601 -0,265 -1,077 -0,449 
Preço do Bem 
 

-0,316 
 

-0,145 
 

-0,601 
 

-0,265 
 

-1,077 
 

-0,449 
 

Preço dos Fatores 
Primários 0,091 3,560 0,155 6,683 0,240 11,729 

 Longo Prazo 
Produção da Indústria 0,568 1,675 1,133 3,356 2,253 6,737 
Custo de Produção -0,419 -1,005 -0,830 -1,991 -1,629 -3,904 
Preço do Bem 
 

-0,419 
 

-1,005 
 

-0,830 
 

-1,991 
 

-1,629 
 

-3,904 
 

Preço dos Fatores  
Primários -0,152 -0,184 -0,301  -0,364 -0,588 -0,713 

          Fonte: Elaboração Própria 

 

No curto prazo, os preços dos fatores de produção sinalizaram aumentos para as duas 
indústrias, em todos os percentuais de choques avaliados. Tal aumento pode ser justificado 
devido expansão repentina da demanda por esses fatores, para suprir a expansão da produção 
da agricultura e da indústria extrativa, que não foi adequadamente amortecida por seus 

 



 

ofertantes, no curto prazo. No entanto, com o passar do tempo, a oferta vai se adequar ao 
novo nível de demanda por fatores, podendo levar à quedas nos preços dos fatores primários 
da agricultura e da indústria extrativista, no longo prazo, chegando a uma redução de 0,588% 
na primeira e de 0,713% na segunda. 

Os resultados projetados sinalizam, ainda, a queda no custo de produção de ambos os 
setores e, dessa forma, é possível que os bens produzidos sejam vendidos a preços mais 
competitivos. Verificando o preço dos bens apresentados na Tabela 2, confirma-se uma 
queda em seus valores para todos os níveis de choque, tanto no curto quanto no longo prazo, 
que pode chegar a (-1,63%) para os produtos da agricultura e a (-3,9%) para os bens da 
indústria extrativa, no cenário de maior choque. 

Outra perspectiva de análise do impacto da FIOL sobre indicadores econômicos está 
relacionada com o impulso dado no investimento em construção civil, para a viabilização da 
construção da ferrovia, além do choque de eficiência da ferrovia. Assim, o cenário 2, avalia os 
efeitos da FIOL sobre indicadores macro e microeconômicos, por meio de dois canais de 
transmissão: aumento da eficiência da ferrovia existente devido à ampliação da malha 
ferroviária e elevação da formação bruta de capital da construção civil necessária para a 
construção da estrutura física da ferrovia. 

Nesse sentido, buscou-se a princípio construir a mesma estrutura de cenário discutida na 
Tabela 1, porém, dando um choque de 40% no investimento em construção civil juntamente 
com um choque em eficiência da ferrovia existente, nos percentuais idênticos aos cenários 
realizados anteriormente (1%, 5%, 10%, 20% e 40%). A definição do choque de 40% dado no 
investimento em construção civil foi devido ao valor destinado para a construção da FIOL, 
que foi da ordem de 6,4 bilhões de reais, o que representa 40% da formação bruta de capital 
da construção civil da MIP de 2009 da Bahia. 

Foi verificado que os resultados não sofreram alterações significativas com as mudanças 
percentuais dos choques realizados na eficiência da ferrovia, como já era esperado, pois as 
variações de eficiência foram dadas sobre uma malha ferroviária muito pequena. Nessa 
análise, foi possível ver que quase a totalidade do impacto foi devido ao choque de 40% do 
investimento em construção civil, já que as variações dos choques dados em eficiência da 
ferrovia basicamente não alteraram os resultados obtidos. 

Portanto, optou-se por apresentar os dados de curto e longo prazo apenas para um 
cenário percentual de choque de eficiência da ferrovia (de 10%) juntamente com o choque de 
40% do investimento em construção civil, já que as alterações dos resultados foram irrisórias 
a cada variação percentual do choque de eficiência (Tabela 3). 

Os resultados encontrados na simulação apontam que o nível de emprego na Bahia 
responde substancialmente ao aumento do investimento em construção civil, ou seja, um 
choque positivo de 40% na formação bruta de capital da construção civil e de 10% na 
eficiência da ferrovia pode elevar o emprego em 21,29%, no curto prazo. 

As projeções para o salário real indicam uma elevação de 6,98%  e o impacto no PIB 
real baiano sinaliza maior efeito no curto prazo, com aumento de 5,43%, ao passo que, no 
longo prazo esse aumento é de 0,63%. 

 

 

 

 



 

Tabela 3 – Choque 2 -  FBKF da Construção Civil e na Eficiência da Ferrovia 

Descrição Curto Prazo Longo Prazo 

(Balança Comercial)/PIB (variação) 0.05 -0.02 
Emprego Agregado 21.29 0 
Índice de Preços do PIB, lado das despesas 53.3 5.16 
Taxa Salarial em toda a economia 0.76 10.27 
Índice de Preços de Investimento 252.62 3.3 
Índice de Preços ao Consumidor 0.76 3.07 
Índice de Preços de Exportações 1.25 3.17 
Taxa de Câmbio (doméstica$)/(estrangeira $) 0 0 
Taxa Salarial Deflacionada (IPC) 0 6.98 
PIB Nominal (lado da despesa) 61.56 5.82 
PIB Nominal (lado da renda) 63.66 6.64 
Consumo Total das Famílias 0.76 3.07 
Índice de Volume de Importação, preços CIF 2.76 3.93 
PIB real (lado da despesa) 5.43 0.63 
Consumo real das Famílias 0 0 
Índice de Volume de exportação -1.84 -4.57 

                            Fonte: Elaboração Própria 

 

Assim como na análise realizada na Tabela 2, foram verificados os impactos 
microeconômicos da FIOL, porém, na perspectiva dos dois canais de transmissão avaliados 
no cenário 2, ou seja, do choque de 40% no investimento em construção civil, conjuntamente 
com o choque de 10% na eficiência da ferrovia. Os resultados estão apresentados na Tabela 
4. 

Tabela 4 – Resultados nos setores Agricultura e Indústria Extrativa - Choque 2 

Descrição 

Choque  
(10% ferrovia + 40% investimento construção civil) 

Agricultura Indústria Extrativa 

 Curto Prazo 
Produção da Indústria -0,08 -1,24 
Custo de Produção 0,42 1,07 
Preço do Bem 0,42 1,07 
Preço dos Fatores Primários 0,39 -8,36 

 Longo Prazo 
Produção da Indústria -3,98 -5,84 
Custo de Produção 4,38 3,30 
Preço do Bem 4,38 3,30 
Preço dos Fatores Primários 5,30 4,70 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Diferentemente dos resultados apresentados no cenário 1, verifica-se aqui uma queda na 
produção do setor agrícola e da indústria extrativa, em ambos os prazos. Foi sinalizado, ainda, 
um aumento nos preços dos fatores primários, no longo prazo, embora o preço dos fatores 

 



 

primários da indústria extrativa aponta uma queda de 8,36%, no curto prazo. Os custos de 
produção e, consequentemente o preço dos bens das duas indústrias apresentaram aumentos 
que são ainda mais expressivos no longo prazo. 

 

5. Considerações Finais 

Este estudo buscou projetar os impactos micro e macroeconômicos para o estado da 
Bahia associados à Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL), utilizando um modelo de 
equilíbrio geral computável. Reconhecendo que este impacto pode ser transmitido por canais 
distintos, trabalhou-se com a simulação de dois cenários.  

Foi considerado, nos dois cenários, que a FIOL implicará em uma maior eficiência da 
malha ferroviária, devido à sua ampliação. No entanto, o cenário 1 levou em consideração os 
aspectos concorrenciais dos demais transportes como um segundo canal de transmissão da 
FIOL ao passo que o cenário 2 considerou o aumento do investimento da construção civil. 

Em termos microeconômicos, os resultados projetados no cenário 1, foram mais 
satisfatórios em atender a expansão da demanda por grãos e minério de ferro que justificou a 
construção da ferrovia. Neste cenário, as projeções apontaram para uma expansão da 
produção tanto do setor agrícola quanto da indústria extrativa, além de redução no preço dos 
fatores primários e consequente redução dos seus custos e dos preços dos bens produzidos. 
Além disso, a maior competitividade dos produtos da agricultura e da indústria extrativa pode 
ter contribuído para o aumento de, aproximadamente, 4% do volume das exportações baianas, 
no melhor cenário projetado. 

Por outro lado, variáveis macroeconômicas, como emprego, salário real e PIB real do 
estado, mostraram-se mais sensíveis quando avaliado pela perspectiva do cenário 2, que 
considera o investimento em construção civil como um dos canais de transmissão da FIOL. 

Como o modelo de EGC utilizado no trabalho, apresenta resultados agregados para o 
Estado da Bahia, não é possível identificar as regiões que foram diretamente ou indiretamente 
afetadas pela FIOL. Nesse sentido, recomenda-se a realização de novas simulações que utilize 
um modelo inter-regional de EGC, assim como no trabalho de Campos e Haddad (2014). 
Dessa forma, seria possível apresentar maior detalhamento sobre o impacto de 
transbordamento do empreendimento, identificando as regiões brasileiras que apresentaram as 
maiores variações nos produtos regionais brutos, por exemplo. 

Ademais, a NGE, normalmente, adota a ideia de economias crescentes de escala nas 
funções de produção que, juntamente com os custos de transportes, ajudam a entender melhor 
a questão da aglomeração das atividades econômicas. Portanto, além da utilização de um 
modelo inter-regional de equilíbrio geral computável, sugere-se para trabalhos futuros a 
incorporação dos retornos não constantes nas funções de produção regionais e da modelagem 
explícita dos custos de transportes para avaliar o ganho de bem-estar de cada região, como 
feito por Haddad (2004). 
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