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O INVESTINENO EM TRANSPORTE COMO FATOR DE DESENVOLVflv1ENTO REGIONAL 

MAS 

Josef Era 

1 	 O sistema economica dispre te wn potencial de mode 

obra:  recursos natura1s e de capltal e é  com base aos 

te potencial )rociutvo que AIG gera bens e serviços destinados ao oon 

sumo de sua popula#0 2  à repos10 do equit cato desgastado e à expan 

Sio do estoque de capital exist8nteo Arsia cada vez mais complexa 

pela qual os homens efet.uai a diviso social do seu trbalio fas com 

aue as unidades produtivas: funcIonem integr&das mediante uma ext e as a 

corrente de troras de bens e prestaç&o de serviços :  elevando o ri.i.velge 

ral de troduividade do sIetema Esta complexidade na d1trihuiqo fW 

clorial e esoacial da ativIdade produtiva, exIge po: sua vez uma par 

tIc1paço cresente do setor transportes no deslocamento dos fluxos de 

bens finais gerados no sietera econ&1ico assim ecnno os de bens inter: 

mediÂr:Los e fetres do produço necees rios à geraoc dacueles bens i 

nais 

O Setor Transportes constitui-se 3  port-ante :  dentro do 

contxto do sistema econ&ico num dos mais importante setores da- pro 

duro intermediària 4  uma vez que cimenta todo o resto do sistema de 

um serviço indis pensve 1 à. operaç.o de cada unidade produbiva 	Tato 

no que diz res peito ao suprimento de matrias primas e de obustve:s, 

co deslocamei.to da mio-de-obr, 2  bem como à distribuiço do produto fi 

nal,. o serviço de transrortes 	ui dasumo que est, cresente em, prà:i 

camente todas es na idades produtivas disseminadas pelos diferentes 

teres da economia Da{ ser Gste serviço caracterizado como uni insumo 
dIfirid±do 

(*) 1ste artigo é uma vorso refundida e ampliada do trabalho apresn' 
, 	rnp6sio cc Economia hco. ie La. oromoir3e re' inat iV  

to de Pesquisas Rodoviirias 	IPR 
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A an,iise em termos dInmIcos do sistema econ&i1co 9 mos 

tra que o investimento em transportes constttul urna importante campo 

nente de sua formaço de capital este investImento por conse 

guinte estratgIoo para urna política de desenvolvimento econ8micopr 

cipalmente se é levada em conta a sua alta ^r.-elação produto - capital, no 

tadamente nas regies que se encontram em est,gios Incipientes de de' 

senvoivImento Embora na pratica -sejam observadas correla3es posItl 

vas entre incrementos nas facilidades de trnsportes e aorscImos de 

produto s, tudo in.Ica que o investimento em transportes deve ser encara 

do semre como uma soma de recursos disponfveis que é.desviada para a 

futura geraço de um sarvico õaraetérizado., em gera.l como urna produ 

ço intermedi&rla que atende às necessidades de outros eet61'1es isto 

significa que o investimento em transportes pode ser wna condio ne 

cessria mas nc suficiente, para o desenvolvim rna- ento econ6mico de u 

reg.io umà. vez que so observáveis modes to ndic es de crescimento e 

con&nl '-em regies bem ser-vidas de infraes;rutura de transportes 

2 	 O sistema econ8mioo s6 pode contav efetivainebe com 

os recursos naturais e humanos acessivels às atividad3 

econ&nicas num dado momento hIstSrico e a. um determinado estágIo de e 

voiuço teonoi6gica No caso especifico dos recursos natura-is â. dispo 

siço do istema observase que .stss n go  o constantes, variando s, 

undo as inova6es tecnol6gicas e/ou a incorporado e a valorizaço de 

novas arcas 

Considerando o aspecto da produço de bens e serviços 

a Inccrporao e a valorizaoo de unia nova reg'o através de um Inves 

tImnto adicional io sIstema de tnspor-te pemit -  uni maior aoessSo 

as fontes (o consequente expans-o na oferta) dematerias prma - bem 

como urna Inc orporaço de mo de obra nas ativIdades de mais alta produ 

tividade ;  atrav& de sua transferncia dos setares menos efIcIentes. }r 

outro.lado analisando o aspecto da distribuico de bons e 3ervIçoc 



t.a ler reo perm 	ima 	pao d m 	 vez que 

de';ercteree de um a1ariento da 	ca re 	' 

Novas 	tade pdv3 p 	c' se icca1Jzar poca 

o., dento de ina reio dínamizcia por ui 	c1dae de 4;ar.spo 

tendo em vii; mais f'reaÜenteiienteuuia .'eduio d seus c,oF. 

rn rL 	:t'es 	k 	cdo iiai; 'aro. z, 	c1obr 	ot outro i. 

do udad.podut1Vas 	c-u.d 	 hfi2latrvse 	de 

receia e3u1ane d ur Inc 	nmo ra de!nfld&. de zeu 

pvodui;o fia1 	eudri qu :um oaso e 	fao,lídade ml transpoe 

ist:t no,  sent1ido de vaior.1.ar ma acL; regío 	era.- do fLuxos 

dic1ona1 de !ens e serviços e de •nda 	O acc.mo de rend. na 

eorrespondero a un 1ricrernen10 r,s di'ersos tipos de paganiert o 

note e trataes de atreS de poduo ioeai ou prrvi4, 

entes d outru. rie beni coô ao 	iei os r esui1anes de uma in 

ficaço 

 

nas ooïmrai 	vnda de hoi- i e se'iço -.A anLIse co de_ 

envo1vimento ocon&i.00 deve levar en conta. 1  portrto a orle a'o e 

pacial da atividade con6mica e oonc.enLr.r 	as aenqSes no setor .tai 

portes que 	o mais ielac1ona,do com o çohema.; de ).oca1iço. pois 

ua funQc eion6mica bás;caec  a dc voe' o ohsveu.io da, dj.stCie.-, 

O cioje:vc1viniento e oumico no 	diftnde, por c'd3 o 

e&paçc de um si ema •wc'o de a%era horg'neFe 

:Lo cor.trário a heo emp.r.Lo dc de5evo1vimento de di.versoG 

te;it mosi;ic10 que o en3nien• de creucni cia ïoiida o d produti 

v1dad do trabaiho humano naxifestase ,rvs ce "polos de desenvc1v 

mento' difw1iiidoe pelo sistema onmtc ei 	;;eU COflUfltO Q  per dí- 

feentes canais propage.dorea 	com ,ar.veLs e Com efeitos 

finaIs difererite9 do conto de vista espci&.L Em economias subdesen 

volvici,s 9  que cot&n amplas áreas de 	ficncia e. de isolamento 

eco&mico 	b3ervase com grando i1.1:i.de.. aí d icuiddes e o ohst:.cu 



los que impdem a propagao dos efeitos diamiz adores dos polos de Ô.111 

bito nacional e regional Por outro lado o livrejgo das frcas de 

mercado ao oontrrio da concepo o]Ássica da teoria eoonamica,atua 

no sentido de aumentar (e no diminuir) as desivalddes regionais 

ando um processo cumulativo de expanso nasáreas que j,  dispem 'e. 

economias externas (mo'deohra qualificada em v&?ios níveis ccmun:Lc, 

ç6es fáceis eto) Estas observaçes conduzem concepço moderna de 

que é possfvei dinamizar regies stgnadas (onde prevalecem baixos 

n{veis de produtiv1dade) pela inipiantao de polos de desenvolvimento4 

Muitas economias nacionais procuramatenuar os seus desníveis regio 

nais atravs da intervenço consciente é do ccntr1e das f8rqas do nie 

cado,v  criando o que F'ranço±s Perrou na sua teoria do polo de cresci 

rnento denomina de polos cornpiexos" onde por exemp10 uni centro de 

extraço de matérias primas £ acoplado à um oetro de produço de ene 

g!a e atravs de uma rede de instalaçes êni transportes aos oentrcs de 

transformaço e de cõnsurno(k).. 

Um sistema econ8mieo nacional em cresc1mento se. apre 

senta s  portanto corno uma combinao de elementos atIvos ou propulso 

res (1ndwtrias motrizes 9  polos de indztrias atividades aglomeradas 

geogr1oaniente, eto) de elementos passivos (indstrias dependentes 

regi6es dependentes dos p0103 a1omerados etc ) os primeiros i, 

duzem õs segáos a um processo de cresõimento na medida em que so 

eliminados os obstáculos que impedem a propagao dos efeitos dos ele 

mentos atIvos (deficIncia.s e distorqes na mnfraestrutura de transpo 

tes por exemp10 const1tuemse em obstáculos importantes nas regiS 

subdesenvolvidas) 

importante assinalar 9  entretanto Que nos sistemas 

con6rnicos subdesenvolvIdos, em seu coiijunto stes obstcuios so de 

difícil supraço a.travs de medidas 1soladas Com efeito a aus&i.cia 
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de uma integraço efetiva entre as diversas regies constituese numa 

caracter{stica• em ef do próprio subdesenvolvimento e que revela a exís 

t&acia de causas estruturais profundas Assim a eliminaç&o dos obst. 

culos que impedem a disseminaço dos benefoios dos ncicleos mais din= 

m1cos,, depende de um planejamento coordeuac1c que envolva v&rios aspeo 

tos do probletna desde a estrutura e disponibilidade dos fatares de 

duço at a distrIbuiqo da renda s  sendo a inexistncia de urna st. 1 ida 

infraestrutura de transportes em particular e de comun1caes em ge 

ral e  um elo numa cadeia maior de obstculos 

Assim por exernplo os mercados internos dos paÍses s 

desenvolvidos no so suficientemente amplos e intárados 	exiin 

do geralmente uma rde qoordenada de transportes para justificar a 

implantado de Indistrias que dependem de economias de escala. para op .  

rarem eficIentemente 	stas ind.s trias quando Instaladas operam na 

maioria dos casos à unia capacidade de produço inferior à norma-1 sub 

uilizando, em conseqencIa as suas :insta1aQes fixas Ao corio 

das indstr ias trad.tc lonais , que visam piinc ipalmente o atendimento de 

uma deinnda local (como por exemplo s  a ind;tria txtil de produtos a
, 
 

limeatares,. de hebidas etc), aquelas que requerem tecnologia mais cc 

plexa em •re1aço as existeptes tm dificuldade de subsistir sem um a 

cesso aos mercados de massa (6), este acesso, depender no s6 das pq 

sibilidades de uma melhor combinaço dos fatres de produço melhor 

distribuIo da renda s  etc mas tambm da existncia de melhores faei 

.lidades em transnortE 

Para a moderna teoria econ&nica os fluxos de produ,c 

aumentam em uma regio acarretando modificaçes estru 

turais e flutuaç6es nas taxas de cresoImento. Com  efeito em unia re' 

gio dinamizada por um processo de desenvolvimento eon6mIco, verifica 

se alm de acrscimos absolutos nos n4.vE:is d 	uõ cr 	fr i 

setores, alterações estruturais hásicas 	f:Lguns aspectos destas a1te 
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raç6es seriam 2  entre outros, o deslocamento de modeobra de setor 

primrio- o desenvolvimento dentro d'ste setor, da produço de mat 

rias primas e produtos alimentares para suprinento do ncieo industri 

ai em expanso No setor seound&rio, ocorre o aparecimento de nov 

dstrias com funçes de produção mais complo:as e o desaparecimento 

gressivo de indústrias que operam em nível artesanal Haverá neste s 

tor, portanto, taxas de crescimento diferentes para as indústrias lo 

cais bem como uma alteraço em suas participages peroentuais no to' 

tal da produço industrial da regio Um outro aspecto importante 2  o 

servado à luz do conceito de Dp010  de desonvoivimento, é o fen&neno da 

difuso do crescimento de uma indstria ou de um conjunto de indstrias 

A formaço de uma base vivel para uma estrutura in 

dustrial moderna em economias subdesenvolvidas requer 2  por conseguiit 

mudanças estruturais violentas nos dois setores no industriais que ser 

virão de ap6io ao desenvolvimento do setor se;cundrio agricultura e 

õapital socIal bsico 2  sendo que neste &timo Insere'se fundamentaite 

te o. serviço de transporte Assim, cabe ao investimento em transporte 

a função chave de deslocar os incrementos nos fluxos de produgo da r 

gio2  bem como a necessidade de se adaptar âs rápIdas mod1ficaç6es na 

pr6pria estrutura de demanda pelos seus serviços Os benefícios daste 

investimento tero que ser medidos em relaço a um período de tempo f 

turo e no tero, muitas vazes,, caráter exciusivamente eeon&iico, pois 

muitos benefícios noecon&rnicos, tais como uma maior integrado naoi 

nal elimmnaço de tens3es sociais e políticas resultantes do isolamen 

to da regIo, planejamento ou Induço de movimentos m:Lgrat6rios, etc 

poder€o ter um aspecto relevante num piano de desenvolvimento e valori 

zaço regional 

Para efeitos de programaço Eoon6'mica, os custos de 

transporte antes dos investimentos realizados poderio ser considerados 



Infinitamente altos 2  e sendo assim como conslitulndo limitao de cr 

ter absoluto para permitIr as rnodIfIcaçes etrutuzais e a integraço da 

regio. Por oonseguinte os novos investtmentos bem como a melhorLa de 

serviços implicaro em condiçes mais vantajosas em termos de custos. 

veloc-idade segurança s  eto podendo 1ndufr à expanso dos padres r 

dutivos existentes permitIr uma crescente especiaiIzaço ou criar pos 

sibilidades inteiramente novas para a atividade produtiva da regio 

Um núcleo irdustrial em expanso ou uti polo de deen 

volvimento gera portanto um impulso que dinamiza o 

espaço econ&Ico regional muitas vazes em seus pontos mais remotos 

por,  intermdio das demandas ampliadas por seus produtos e de outros eÍ. 

tos multiplIcadores da rendas  que Implicam num processo cunulativo í. 

&Im de ac&Ddo com :o princIpio de causaço circular e oumulativa irtro 

duz ido na teoria econ&mioa por Gunnar Mrdal, a irnplantaço de t'rn 

cleo gerador de renda provocarà uma série de reaçes suoessIvas 	que 

tendero a p6r em movimento o sistema econ6rnico regional na direço da 

nudança inicial ou seja permitir.ourn acrscimocontfnuo do n(vel de 

renda local (7)  O investimento em transporte atuar neste caso 2  no 

sentido de reforçar esta tendncia urna vez que o serviço de transporte 

constituir& urna parte importante das demandas amplIadas geradas pé16 no 

vo polo 

xistem oasos, entretanto em que o Investimento 	em 

transporte poderá atuar em sentido contrrIo isto 	provocando um de 

clínio sistem&tjco do nível de renda da regio Em primeiro lugar 9  pe 

lo fato de que a industrialIzaço inicial em urna regio requer, por 

ze,.a proteço dos altos custos de transporte como urna defesa contra a 

cornpetIço da produço a baixos custos de outras regies 	o isolarnen 

to,, em escala regional da indcstria nascente que opera em cai, de 



produço e rdveis de produtiv.i.dade mais baixcs .. Com efe1to numa econq 

mia suhdesenvolv1da muitas v'zes os efeito• retress1vos" tendem a a-

nular os efeitos propuisores 	Assim 9  por exemplo um invest1ment em 

transporte ou a substancial melhoria das instalaços existentes po:o 

provocar o desencadearnento de efeitos dos se:u1ntes tipos emigrao em 

massa da modeobra em idade de trabalho para regies mais r1cas tor-

nando desfavor&vel a d1stribuiço et&ria da regio. trans fer&icia de c, 

pltais em busca de aplicações mais va,ntajosasedcrscimo da demanda  e-

fetiva local e deorscimo de renda. Se :UR1 dterminad setor da eoQ10 

mia local é afetado por unia desvantajosa competiço øcm outras regi ou 

por uma transfer&icia de - m&c-de'obra e cap1tal como resultado de um In 

vestimento em trnsportes, e se estas perdas no so compensadas por umz 

expanso em outros setores desta economia &te Investimento reforçar BII,,z 

tend&cia no sentIdo de ampliar o desequiiibrlo regIonal 

O sIstema de transportes no Brasil sofreu..histrieamen 

te uma dupla ausnoia de integrado a descontinuida' 

de espacial no sentido da defInico de uma economia nacional e a falta 

de complementaridade entre as diferentes modalidades de transporte E-

xaminaremcs, suointamente. estas duas limitaes dentro dé uma perspec 

tiva hist6rica mais ampla e de como em lInhas gerais o setor traspo 

tes e inseriu nos modelos de desenvolvimento da economia hrasileira 

A raiz da primeira limitao esta. no desenvolvimento au 

t8nomo dos diferentes polos de economia prImrlo-exportadora num país de 

dimenses continentais estes, com efeito, sempre se Integraram diret 

nente aos principais centros -industriais europeus (e maIs recentm eu t e 

aos nortesrnerIcanos) que, de uni lado eram os grandes consumidores da 

sua produo de matarias primas e do seu excoderibe de alimentos, e de 

tro. os suprldores das suas necessidades por produtos ïaanufaturados , 

tes polos regionais se tornaram r.pidaniente dependentes de um sistema n 

ternacional de mercados (tradicionalmente o mercado maIs importante era 



o da Gr Brtanha) e se int aram. por co 	1ne muito maizs net 

sistema do que num esquena de diviso interna de trabalhos, qu pudese 

pr'opieia a oonstituiço e awp1iaço de um mercado naeona] 

Assi os ve imentos em 1;ransporte foram feitosums 

dIferentes reies no sentido de permitir o escoamento da sua produc 

primaria para o principal porto regicnai da maneira maIs eficiente 

Com relaço a &ste aspecto o retrno dos fluxos de exportaço dos po' 

los prirnrIoexportadcres para os centros industriais europeus, se mat 

riaiizava na, absoro via iniportaQ5es tanto de manufattuados leves de 

consumos  como i.anibm, e prIncipalmente de eçuipamento pesado Ass&m, 

a. infraestrutura, de transporte nessas economias regionais imrioex 

oortadora.s absorvia. grande massa de equipamentos pesados convertendo 

se num fator pondervel de continuidade, no dinamismo dos estgIos s 

periores de industria.ilzaç o daqueles centros Alrn disso permitiu ui 

aumento substancial da produtividade e oons, uente diminu1ço de eçor;. 

da produço prim&ria que tinha acesso aos mercados mtidiais em melo 

res condIçes de competitividade 0  barateando relativamente os insum os 

do ararelho produtivo europeu0 Os sistemas porturio e ferrov:trio do 

paÍs consitItuemse num exemplo bem nítido dt5te entrelaarnento das 

diferentes regies pr1m6rio-exportadoras como unia economia mundial em 

que prevaleceram estas condiqes de especIal:zao internaciona1 5  no 

scuio XIX e primeIras décadas do século XX (8) 

Vale ressaltar que r, dada a nsutici&.oia da ferrovias 

e mais tarde de rodovIas 5  no seu primeIro estgIo de construçao 

com traçado paralelo ao mar 5  houve bis tricami te no Brasil urna inter' 

dependncia entre a ferrovia e a navegao 	Assim o  as ferrovias de 

urna dada regio manipulavam cargas de oxportço no sentido interior 

litoral e seus retornos importados em sentido, inverso 	Nos portos r 

g101,1ais 5  verificase urna oonexo direta com a 'na.vegaço 5, quer dos flu 
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xos de carga para o exterior quer para a eonwnioaqo com as demal re 

g1es do pa1s. Cabia à navegaçoneste sistemaa iigao longitudina 1 

entre os diferentes polos primrioecportadoras 	s ferrovias 5  por con 

seguinte 5  foram mais complementares do que competitivas da cabotagern 

Com a ruptura do esquema descrito de divisodo trabaw 

lho no plano internacional e o deslocamento efetivo do comando mundial 

da velha economia industrial ing1sa para os Estados Unidos as reper,  

ousses s8bre os polos priruir1oexportadores rio poderiam deixar de ser 

importantes Com efeito 9  o comando de uma nova Urevolugão 1ndustr1ai 

passa de um ba.s e decerto modo, de um continente em que a limita 

ço do fator Recursos Naturais impunha a necessidade de vultosas impor 

taçes para a cobertura de seus defic1ts' 1  de Insuinos e alimentos, para 

un pais que nos& dispunha de gigantescas resevas deste fatorl, como 

tambm se permitia gerar um excedente cada vez maior de produo prim 

ria' 1 É nesta mudança de vincuiaço externa que encontraremos as 

razes da segunda: limitaqo do sistema de transportes brasileiros a fa 

de o ompl.ementaridade entre as diferentes modalidades 

(*) No caso da Inglaterra.. £ not6ria a partir das I1s de. trig& a 
transferencia para o plano internacional da relaço de trocas en 
tre os setores agrco1a e industrial extremamente desfavoravel p 
ra êste (itimo em razo dos custos crescentes de explorao da 
terra num contXto de iimitaçao deste fator de produqo0 Excetu 
ando o caso do carvo encontrado em abwidncia em solo ingls 
a lei dos rendimentos decrescentes poderia ser estendida a todo o 
setor Primárío, 

Assim. sendo . ornarase híst oricaente vantajoso para o se 
tor industrtal ingis,,. expandirse atzaves de uma diviso de tra 
balho Internacional5  pela qual Importava as suas necessidades . de 
produtos prImaris6 Dentro de certos lImites poderiamos dizer 
que. os demais micleos Industriais da Europa Ooidental desfruta ' 
ram vantajosamente tambm da liberalizaço do oomrcio InternacI 
nal no Século XIX 
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Com efeito a. in eçrago do, eocnoa brasileira 

tarnerioana, num novo esquema de divisEu int ernac:Lo 

nal do trabalho g  se fz quase que de maneira ocino1dnte is fases sun 

riores do processo de subst1tujo de tmpores que sucedeu cuniulet. 

vamente à, crIse da economia pr imárioexoordora do pafs como um todo. 

E certo que esta integraçuc existia- de algum rnx10 no modLo'prirIo-ex 
iortador, pois nossa princIpal fonte de dlvtsas resultava de um produto 

:rImrio Peculiart o CaDL A economia ntame:oicana sempre foi gran 

de consumIdora deste produto e por ocas Io da t- .nsternc ia do o ornando 

cIa economia mundial, já oreso iam hae. tanto nossas vinCulagões com &te no 

vo mercado em trrnos de exportaçes prim&ris 	Os aistemaz fer:ovi, 

rio e porturIo Inztalados, atendiam racvernente na época, a nova o 
rientao do nosso camêrcio exterior. A rnde Dsp: eso de 1929 e 5  pos, 

riormente, a Segunda Guerra Mundial maroam, entretanto,, o su1rnento 

de um setor Industrial de grwado duamismo dentro do sistema eoonrni e o 

brasifro através de um processo de substituiçi6 de importaçes 

neste setor industrial em expanso que se deve buscar os novos laços de 

vIncuiao com uma nova ordem na economla. mundial 

(*) Em  oposIçà'o teríamos os casos das e.00ncias argéntlna 4  uruguaia 
e ehi1ena, que acompanharam a deead&cIa dc setor industrial mn 2i's, pelo fato de seus produtos cle exportaque eGrem podujto bundanternente nos Estados Unidos , carne e trigo da ArgentIna e U 
r-uguai) ou swerados te ïol?g;Leaents nela oriaço de sintêticos 
(casos do salitre chileno e -da ]$ urivaIa) 

Na economia mundial 5  do pas part.o1ïstnte exolusivamente da of •  ta fin&i de iee 	rrine' 0  aIXO^s2 ose o Brasíl, çacar vamene a coaborer na oferM de manufaturados leves 
de bens intermedjrioa e de capital dentro de um processo d 
descentralizaço em escala mundIal do setor industrial da econo= 
mia norteamerjean 
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No setor transportez os Estados Jiidos lideram a 

lenta expanso do transporte rodoviário que suplanta teencl'Ogicamente as 

ferrovias para muitos tipos de car 	principalmente oa.rga gerai Esta 

aiteraqo nos transportes atinge as regi8e3 exportadoras do Brasil jUS 

tamente no momento em que se desarticulaqi os sistemas ferrovirio e po 

tuLrio, cujos ativos fixos eram em sua grande maIor ia de propriedade 1». 

gl&sa 	Ap6s a segunda Guerra Mundial uma importante pareia das 

servas cambiais acumuladas durante o conflito foram uttlizadas pelo Uo 

vrno Federal para a aquIsiço dstes ativos muitos dos quais obsoletcs  

e em êceleradadesagregaço As raes da, aquisiço forem 9  em part a 

existnc ia desta diponibi lidade de divisas q ue p055 Ibliltarla efet1va 

mente ao Govrno Federal centralizar sob seu oomado e adaptar a rede 

ma'G1mo'ferrovi.ria às novas condiçes de dezenvoivlmento do paf e eem 

parte c, as presses dos proprierIos dos ativos visando reoonvert los 

em outras possibIlidades de Investimento com maior rentabilidade ,. J9or 

sua vez , o Governo a' adquirf»ic no estava em condiçes de opeM los 

eflcientemente alm de herdar o seu cbsoletismo Esta operaço def:tc, 

ente da rede martimoferrovirIa acelerou a tend&icia de modifica ço 

na estrutura da demanda pelos serviços de transporte em favor do rodo 

vIrIo 

Assirn a ubstItuiço lntermodai se tgz de maneira de 

sordenada e muito mais rapidamente que nos Estados Unidos e em outros 

pafees industr1alizados. A exploso dos investimentos rodovi&rios e 

grandes impertaç3ee de veiculce amparadas ria disponibilidade de div tsas 

do ap6e -'guerra, deram inoIo à asoenso do tansporte rodovIrio que 

seria consolidada mais tarde com a implantaço da IndstrIa autcmobilA. 

tica Como pano de fundo daquela exploso ternos o r&pido crescimento 

da oferta final do bens com base na. produqo interna resultado dogrn 

de dinamismo do setor industrial basileiro que teve ameaçada a sua 

continuidade diante do estrangulamento no sistema de transportes 



J intest.e ,ss1niiar a1nda que o dinamismo dos 

polos primrioexportadoxes regionais no foi capaz de perniitir que as 

ferrovias promovessem aiteraçes estruturais profundas tão interior das 

regies. Isto devido às pr6prias caraoterfst;icas das atividades expor 

tadcras que definIram fluxos de produco consante e por coeguinte 

fluxos de tráfego constantes por longos períodos J o dinamismo dom p0 

los ±ndustrials do CentroSul g  provocando correntes de trafego com gr 

des mutaçes 1, tendo. que atender a  multas vze 	vasta extenso territ 
rial do pais corno um todo e dando ao capital usos alternativos mais 

tveis, ressaltou a sua maior capacidade de resposta &s necessidades da 

demanda pelos serviços de transporte Os investimentos em rodovias coL 

responderam assIm, a uma saída pela linha d menor rist&cla, 	Seu 

papel pioneiro se confIgurou diante da ocupaç:o de novas áreas, princi 

palmente pela urg&ioia de acompanhar a expa-nso 'da fronteira agrcola. 

A grande possibilidade de integraço num amplo merca 

dc nacIonal ;  das economias regionais primrioexportadoras desconecta 

das entre si resultou do violento desquilf'brio introduzido nos siste 
mas de transportes pela evoluço cio transporte rodovir10 Com efelto 

'embora esta n1ficaço de mercados sempre encontrasse grandes obstcu= 

los por parte dos Interesses polftios nas regies tradicionais dé ex' 

portaço a partir de um determinado momento os grandes troncos rodovij 

rios começaram a se multiplicar quando o n.cleo industrial •Sâ'o• Paulo 

Guanabara buscou novas fontes de abastecimento de mtriasprimas eIs 

tarde novos mercados 

Além dIsso na raiz dos grandes dese iibrI regionais 

no Brasil ;  encontramse no s6 estruturas de fat6res de .produqo nc com, 

plementares 5  como multas vazes atividades ecen8mloas. (tanto agríeola'e 

portadoras agrotndustrjajz e industriais) de caMter cornpetItivo. A 
pesar do avanço da Industrializaço uma grande parte das Incitistrias t1 



dicionais loca,13
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 se beneficiou sempxe de um proeço resultante da 

barreira dos altos custos de trans portes Sua :cuao era a de ater 

um wercado de rnhito regional. em coPpleinent.ço 	um& ofe'ta final 

posta de bens provenientes em sua grande mai ciria, 	o exterior O 

mente desta barreira sempre re.presentcu uma ameaça de des- reaço ci, 

te sistema industrial com baixos n:veis de poduividade e altos Indi 

ces (•í .ohsol&ic ia de seu capital • no cxnCrorto com o. mesmos tipos de 

atividade indus'ial localizados no eixo .Guarabar 	o Paulo. A 	tai 

auncia de integrao das ferrovis regi on.s ea dete:ioraço acc 

da da navegaçZo costeira s  principalnente no p6 guerra, garantira por. 

:Lon$o tempo esta proteço 

A. exploso vertiginosa da irLdutriaiizaç&v no eixo Gu 

nabaa-So Paulo 	partir da segunda metade da dcad dos xics 50 

voo ou, no er.tantõ 9  urna ruptura desta situaço de uilthrio Fõram .La 

adas as bases de uma efetiva integraço de mercadosde âmbito naci. a3 

lIderados pelo complexo industrial intaiado neste eixo s  avs d. c »s 

truço e consoiidaço dos grandes troncos longitudinais do sistema. 

vrio. Assim as regies que haviam estagndo no cicio prirü.rioecr 

tador (Nordeste Baiia, etc, ): ou aquelas que por ccterstcas 

liaros tinham estagnado nas atividades agrondustria:Ls ou Industri a Is 

de pequeno porte (Rio Grande do Sul Santa Ctar1na, .cto) pssarai 

dualmente a se incorporar a um mereadb nacionl zc'frendc de um nado 

Intensa roiagem dos seus fat(t'Yres de produço tu beneficiando -se 

em alguns oasos de urna nova especi izcç:o ?or.ficr 

8 	 A expanso dos Lnvost1mento :odov 1os no Brasil 

veuse portanto, a ;  urna mult.plio1dad de ft&res por 

vazes atuando simultneamente Assi.in do ponto ds vD~ tz., macrooc.onco 

os investimentos rodov1rios foram funqo' 
) do crescimento d;o P 

te Real,; b) do crescimento da Renda Real de um sernento da pOpUiaç) w 

hana o) da implantao da indústria automobilstjca, fat6res que 
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terrninrara em última. an1ise o incremento substancial da frota deeou 

los d) do crescimento da demanda por mat ieprimas e alimentos pelo 

n.oleo industrial do Cntro'SuL pressionando continuamente a expansoda 

fronteira ágricolac. e) da necess1dde de expanso e consolidac de um 

mer-cado nacional para as manufaturas dste n(cieo• e f) da polftica de 

suhsdios concedidos ao transporte rodovirio 

N realidade s  os dados disponfveis das Conta.s Nacionais 

reveiam. numa aniise de longo prazo uni crescimento persistente embora 

irregu1ar do Produto Interno brasile1ro Por outro lado s, o crescImento 

do trabalho efetuado pelo transporte rodovirio medido em toneladaquI 

16metro de carga transportada revelou um oresclrnento muito mais rpido 

do que o do Produto Isto signIfica que r  simultneaniente , expanso da 

oferta final, resultante do processo de industrializao deterinand A. 

urna intensifioaco dos fluws de carga houve também uma intensa substi 

tuio interrnodal em favor do trans porte rodoviz-io. Atravs da an]i 

se do Quadro I tornase evidente que as elevadas taxas de cr o1nito b 

trfego rodovi&rio de carga revelam que os investimentos nesta modalida 

de atenderam maIa 1 & presso da demanda pelos serviços de transporte ofp 

recendo uni ajustamento t ex,post 

Por outro lado, o processo de industria1izaço brasile 

ro acarretou a uma intensa urbanizaço, possibilitando a formaço de urna 

classe mdia o de uni operariado urbano com nfveis globais crescentes de 

consunio estes nlcleos uxbanos em expanso geraram por con8eguinte,flu 

xos crescentes de trfsgo dé caminhes para longa distnoia, tanto para 

o atendimento de suas necessidadea de aiimentos quanto para osuprirnen 

to de matrIsprImas industriais Examinandose entretanto, aw"rtQ de 

crescimento da renda psrapita da popuiaço urbana, ver1ficase que le 

negativo para o por-iodo de analIse A expiicaço desta tend&cia cst 

ria, entre outras razos menos -importantes. na característica altamente 

concentradora da renda dó pr6prio processo de Industriaiizaço forcando 
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a marg1nai1zaço crescente ds populaçes rurais que afluiram para as 31 

dade$ nos ÚltimPS 20 anos No entanto e .liio afirmar que neste jua-

drogera1 de declÍnio da renda urbana foi por;ístsn•te o crescimento dc, 

nÍvel de renda real de um segmento da populaçü urbana constituÍdo de 

parcelas da classe rnd1a e assalariados ligados aos serviços e indstr1as 

de maior dinamismo, 

A impiantaço da indústria au;omohilistica e sua rápida 

expanso num contexto ecora6mico. fortemente duat f1rrnouse na exist&icia 

deste segmento urbano a1m de heneficiar•se de mecanismos financiadores 

e redistributivos de renda (») crescimento no tMfego local urbanode 

automóveIs e caminhes, deve ser Imriutado a s;e crescimento parcial da. 

Renda Urbana O Quadro Ii indica os crescimentos da Renda Urbana e da 

frota de veículos a partir de 1950— importante assinalar que embora, 

uma boa partè do crescimento da frqta de veÍculos tenha se concentrado ns 

maiores agiorneraç3es urbanas (prIncipalmente no Rio de Janeiro e em So 

Paulo) e contribuindo to smente para a intenIficaçc. do trfego 1ocal 

inegável que o tráfego de longa d1stncia sofreu um substancial acrs 

cimo principalmente a partir de 1956 

No desenvolvimento econ&ic o 1.3rasi1eIro a partir 	de 

1950, coube aos investimentos rodovirios, sem dúvida, um importante pa 

pci na eiirninaço dos obstáculos que Impediam a propagaço dos elementos 

ativos ou propulsores do núcleo industrial d1nrnico situado no CentrcSul 

do pafs. Foi possÍvel a 1ntegraço e urna certa ampliaço de mercados 5 a 

tes Isolados ou autosuficientes 
1 alterando radicalmente o antigo anorao 

ma policentrista e isolaclonista das diversas regiSes que coaipe a econo 

mia bras 1 le ira A expansão rodoviária imp8s, :.nc lus ive , profundas alte 

raçs nos demais setores da ecorornia pr1ncipalmete no setor agrÍcoia 

(*) ' Êstes mecanismos na maioria das vzes, trn uni caráter altamente re 
gressivo, transferindo pequenas poupanças para grupos de altas cezZi  
das 



Assim4 verificararn-se importantes modificaç6es nos padres de comerciali. 

zaço ;  a introduqo de forte contingente de m deohra assalariada 

tas vazes flutuante e deslocndose por grandes dist&ncias bem como 

sua rncdernizaqo principalmente no CentroSul e em 'certas áreas da fron 

teira agrícoia. No entanto, dadas as c- acterísticas peculiares da in 

du-striali.zao brasileira,, operando para um mercado limitado a expanso 

rodoviária teve :limitadas as suas pr6prias pos.1biliddes de dinamizaço 

do processo de dezenvo1virnnto Ela permitiu o longo do período s  aher 

turas marginais de mercado s  principalmente nos momentos de crise do se-

tor industriai 	Isto se fz •atravs construD de alguns eixos troncais 

ou de penetraqo e deve ter contribuído de maneira importante para am - 

pIlar a distorção inter-modaL 

Escapa à»s dimenses deste artIgo uma analise da .políti-

ca de subsídios concedidos ao transporte rodovrio É importante assi 

nalar. contudo, alguns dos seus &spectos mais ,;erals, uma vez que se ccs 

titui em fator relevante na geraço do atual dsequilíhrlo entre as die 

rentes modai1dades. Com  efeito, os uurios ds rodovias uz propretrios 

e operadores de veículos nunca pagaram Integralmente os custos econ6rn 

COS,, tanto na iti1iaço da Infraestrutura exitenf;e quanto na presta 

ço dos seus serviços .0 Fundo Rodoviário NacIonal() que representa iza 

parcela de aproxmadaniente 80q da arrecadao total do Imp6sto único s8bre 

combustíveis e lubrificantes em geral, destina10 a conservaço 5  manuten 

ço e ampliação da rede rodovió.rla no chegou a cobir recentemente a.ir 

tade das necessidades totais 	 \ 

Isso significa que, mesmo na :.ip6tese e serem aqueles 

80 do Imposto 1nico arrecadados integraiment. dos usu los das rodovias 

e agregando ainda a este montante a arrecadaç dos impo os 36br consu 

mo de autopeças, importaçes de componentes, Ucenciamen de veículos, 

(») O DecretoLei '? 343 de 1967 fixa 	79,5 a parcela da arrecadaQo 
ao lmp6sto umtco shre combust:tveis e luhr.' icantes, eomprometda com 
o Fundo Rodoviário NaeionaI 	 . . 
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etc ,, ainda assIm prLtto&mente a metade dús custs ecm1cos tta.is se-

riam pagos por outr s setores da. ecoromia Asíim, o restante dos progra 

mas de coriserVaçO mnutenço e a.mpl1aço, sIa financiado pel&. eei 

ta tr1butr1a gera e Pelas em1sses de. papei moeda. A14m' 	to 	como 

na arrecadaçâo do 1'Ludo entram óleos combustveii e 1tibr1f1cantè de uso 

1ndustrial, bem ç4O  :s e querozene de uso dorstico, tornase evidente 

que 	uma t 	frnC de recursos dos outros setores do sistema econ 

mico no &nb 0  do Pr6p'io Fundo Rodoviário Provve1mente nos UtUncz20 

volume de tiinsfernc1as de reour: de outros setoresse z 

atavs ia mecanismo Info1on&rIo represtitando um &us para a &tivída  

de amica globaL Resta saber se esIlLe &lus teria sido compensado pe 

acréscimos de Produto de produt1vidade resulta.ntes da propaga ç o 
3 elementos din&nic.os e p'opulsores do desenvolviment.o do nicleo Indu 

.rIal como consequ&iia direta da ampliaço dGs facilidades de transpo 

te rodovi&rio. 

Do pe todevIsta regIona1 o Q,uadro III mostra que a 

dIstribu1ço do Fundo Rodoviário Nacioial, nas suas parcelas relativas aos 

estados e municpIos, tem fe.vorecido crescentemente a Integraço do res 

tante do pafs â eoonomi% industrial do Centro'-'Sul Esta redistribu1b63 

recursos., em favor das áreas menos desenvolvidazi do pa.fs associada a.o 

aorsoimos.das pa.rt1cipaes relatIvas na frota de veÍculos e na extenso 

da rke rodov1&ria acentua., sem d(wida a importncia dos programas .ro 

dovirIos numa polftioa geral de correço dos desequilíbrios regionais 

Os dados do Quadro III con.rfrma.m em grande pa.zatea  flexibilidade e o ca-

r&ter pioneiro do trans por;e rodovirio no Brasil. No existindo no 

tantos  uma conscl&icla cla.ra da importncIa dos programas roaovigrios cg 

mo poderoso In rimeuto de Integraço reg1onl, os investimentos se fazer 

(*) A participaço de recursos externos no finnc lamento total dos pro 
gramas rodoviár.os no tem ultrapassado 1 nos (ltimos anos 
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sem um& fundmentçc econ 1c precis podendo , n!uitas vzes grr ou 

tras distorgõese Com efeito, peiomeso quadro s  ver io que e 2961 

o Centra= Sul possuindo 84% da frot& nacional de vefoulos 62 ra r&e ro 

dovirla, recebia s&nente 58 do FRVI, Em 1966  mantida, rticamente e. 

mesma par cipaçono FRN e possuindo 82 da fotas. extenso de sua 

de reduziuse i. 51. do total O restante do p 	beneficlou'se de uï 

mente na extenso da r'de rodovlria muitas ves superior a arscimo 

dos seus veículos e. das suas neoessiddes real pelos serviços rodovia 
rios 

DO ontodevista setoriv,12  a substitulqãc intermeca 1 

se deveu, airn de. j  mencionada deterloriza;o do sistema ferrovirle e 

de bogen . reduço da capacidade da trota rtima existmte, ao ob 

soictismo do equipamento ferrovirio bem como os e.itos custos operaoie' 

nais destas m cdaiide.des Éstes fatres oont-riui,ram muito pera que 	o 

transporte rodoviário entrasse em competlço no deslocamento d carga, g 

paI e mesmo de granis apesar de seus custos elevados para o t;r&fego de 

longe, distancia' ' O atraso nas operaqes de carga e descarga nos por 

tcs em virtude do seu corgestionamento o encarecimento relativo destas 

opera.çes e a baixa produtividade da modeobrs. pregada nas mesma19 9  

política de financIamento Indiscriminado dos deficits' de operaço dis 

ferrovias por parte do Setor P(bllco, so mot:Ivos de ordem microeoon1' 

ca e operacional que esto lguUmente na raiz da expanso rodovirla 

(*) 	As ce.racterfsticas tcnicoecon&nicas do transporte ,rodovi&rlo1 o 
colocam em posi owntajosano transporte de carga de elevado va 
lor unità,rIo Como conseqncia da indu:strie.lizaço do pafs hou 
e um i.ncremento geral da r iaqo aJor/in5dad de osso para os flu 

xos de carga, 

AssIm o transporte rodovi&rIo que se beneficiaria nor 
malmente dos acrsclwos na oferta fine.1 de bens produzIdos interna 
rnente absorveu ainda os fluxos de bens lntermedi&rios e finais do 
outras moda1idades. Devese ressaltar ainde. que o caMter forte 
mente oligopolista do sistema industrial brasileiro e a operaçode 
unidades produtivas me.l dirnenionadas permitiu a cobertura dos e' 
levados custas de transporte 



9 , 	Sendo o espaço econ&11co hrasi1eiro xtr 	en, diíe 

renc lado no que diz respeito às características :egio 

nais, os investimentos em rodovias obedeceram ao longo do tempo quatro 

tendnc1as b&sicas de orientaço 9  embora sem sistematização e coer&iciag 

a) Os investimentos em eixos troneais paralelos s fer 

rovias e de sentido geralmente transversal que con 

triburam para maior integraço dos espaços eoon&ui 

cos regionais e complementaram as ligaqes ferroviÍ 

rias interior'4itoral. Os primeIros investlmentoero 

dovi&rios obedeceram esta tend&icia0 Nas dè'cat1w dos 

anos 30 e 40 tivemos a construço das rodovias R10 

Petr6poiis 	o Paulo'8antos Rio'-So Pau10 etc 

1930 todos os fluxos interestaduale eram feitos 

las ferrovias ou óabotagem As poucas rodovias e 

xistentes se restr-ingiam ao árnbito munlólpai ou es 

tadual 

Os investimentos em grandes eixos troncais geralmen.  

te paralelos ao litoral fr  de sentido iongitudinalqu 

contribuíram para maior integrado do osaço econ6' 
mico nacional e que passaram a desviar tr,fegc dana 

veg&ço de cabotagern.const1tuemse no in{cio de um 

tr&fego de longa dist&cia significativo no Brasil 

A partir da dcada dos anos 50 tivemos a implanta 

.ço das 1igaçes So Pauio'Curitiba, CuritibaP61 ,to 

Alegre s  RioBelo Horizonte s, Rlo=Salvador etc4 ser 

vindo b&sicamente as lras industrializadas do pas 

Os investimentos em rodovias de penetraço 1;amh6111 

chamadas "pioneiras" visando acompanhar a expanso 

da fronteira agr{cola ou a colonização de vazios eco 

n&n1cos A partir de 196 tivemos uma sucesso d's 
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ses :Lnvest1mentos tais como as iigaçes Belo Hori 

zontBras{lia, BrasfiiBelm, CuiabP8rto Velho, 

1ulBrli eto 

d) Os ir.vestimentos locais em rodovias alimentadoras dcs 

grandes troncos, que permitiram a entrada no c1rcui 

to mcnet6ri0 e de comerciaiizaço dos pequenos produ 

teres (minifindios e propriedades famiiiares) 	A e 

cassoz destes investimentos, entretanto, constitui 

se nun dos mais importantes pontos de estrangulamen 

to do sistema rodoviário atuaL 

Os dois primeiros níveIs mereceram, desde a crIaqo do 

Plano Rodoviário Nacional, especial atenqo dos planejadores, embora de 

maneira desordenada e sew a utilizaoo de critérios econ&uieos para, a 

valiaçâo objetiva da; prioridades requeridas '.. Os planos rodov1&rios Q  

por outro lado, nunca exmInararn a possibilidades de construço dos e 

xos pioneIrosT  ou de cotonIzaço dentro de ume perspectiva econ8mlca e 

social mais ampia No recorreram ao suporte de estudos econmIcos re 

gionais, para avai1ac'o destes investimentos e i.ndicaç&o das seus ipao 

tos, posïtivos ou negativos, sabre os estoques de fat8res de produço e 

s&re a capacidade de intercmhio das regi5es servidas s6 recentemente, 

com o fortalecimento do sistema de planejamento federal e a maior comuni 

ca&o entre. os diversos planos setoriais, e que se P0der& avalix estas 

decIses em função :ds necessidades reais do desenvolvimento eeon3mico 

cionaL, 

A relaco das rodovias pelo Plano Nacional de Viaço ' Setor Rodo-
viário, obedece a. uma elRasificao segundo quatro tipos princtpais: 
) radIais, b loitudInais e) transversals e d) dgonie 

Trata'se, evidenteitente, de uma class1fioaço mais preocupada com 
a justificativa geometrica, do que pror1amene eoonomioa dos in 

trIos ves timentos rodovi  
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Um balanço d& expno dos Lnvestimntos rodoviios nas 

1Imas doads• acusou ôertamente elevados benefí t 	 cios dirtos, pois a 

qules resultaram do at(mdimnento ws pressões contínuas da demanda losa-

tisfeita pelos serviços de tr&nsporte Alm dlsso foi gerada ígualme, 

te urna grande massa de Lenefíc los Indiretos istes foram no s&ente de 

caráter econ8mlco (consolIdaço de um mercado nac1onal expanso da fro 

teira agrícola, maior .obilIdade interna da mødeohra entre outros) 

comô também de caMter social e pôiít.Ico (possibilidade de 1ntegraço da 

economia nordestina decdents ao dinamismo do Centro Sul e quebra do 

ieoiamento de amplos •coutingeptes populacionais, por,  exemplo) No pas 

s:ivo desta expanso devem ser Inc luf dos os elevados custos sociais dos 

Investimentos rodoviári cs (financIamento infiac 1 on&rio dos inves tlmen 

denagom de,reursc dos outros setores e pYeses sabre o 

d pagamentos) e a acentuaço de multas distorçes regionais (esvazia 

rnento eeonmico destasegiSes) 	pesar dos custos elevados, tudo leva 

a crer que os investimentos rodovi&ios apresentaram um saido positivo, 

ao cumprir um papel de t.estaque na moldagem das atuais 	iç 	da mode, 

ne economia industrial iraslleIra4, 

- 	 No entarto, se o saido fel positivo dentro de condlçes 

históricas específicas, nada permite extrapolar urna Igual vantagem para 

condiçes futuras Em curas circunst&iclas, os custos sociais podero 

ultrapassar, de muio :!s beneffc los sociais decorrentes Assim, levan 

do-se em conta que apro:.imadamente 951 5  da Renda Nacional, comô tamhm da 

populaço do paÍs, e c:ncentram atualmente numa t'aixa costeira de 600 

qal16metros desde Maranho até o Rio Grande do Sul a prioridade de 

curto e mdio prazos dee ser dada sem d.vIda ., para &reas onde se con 

centra a atividade econ&iiica. h&sica Estas &reas geram fluxos crescen= 

tss de tráfego pesad de longa e média distSncias, devendo a ateno sw 

mobi:tizada para os estrangulamentos mais imediatos na rede bica de ioi 

ga dlst&icia 3, ou seja, .as rodovias troncais e na allmentaço mais amp1. 



das mesmas 	Com ito 9  estaro sendo langada9 as bases de mia ef;iv 

integrado eoonmica nao lonal e corraqio io desequilibrIo t 

nomia brasiieirog aoui.e entre o Centro3u1 e o Nordeste. Pelo  

no que diz respeito faixa litorénea onde se encontram os grandee cen 

tros urbanos consumidores, tanto de produtos manufaturados que se cay 

tituem no grosso da carga geral transporta. -elas rodovias corno de 

grande número de matr1s primas industriais e alimentos esta integra 
- 	 1' cao cera vivel. 

lOs, 	 É conveniente ressaltar, entretanto que dentro de uma 

prspectiva dinâmica e de longo prazo, a formulaqo a 

dequada de uma política rodovir-ia, deverS levar em consideraço que e 

sistema econ8mieo brasileiro apresenta urna forte tendncia i concerrra 

ço espacial da atividade econ.6mica, principalmente no que se refere as 

atividades industriais,, Existe, assimum noleo industrial dlneo 

cujos efeitos dinamizadores atingem uma parte lim:ltada de espaço econ&-  

aico naoional ste núcleo e sua rea de infmunoia, circa 

dos por uma periferia subdesenvolvida e devendente ou por vazios eco 

nnicos Isto signIfica que urna política rodoviÁria de longo prazo der' 

verá ser orientada objetivamente para o atenalmerLto das necessldade e .e 

pacificas destas duas partes e dever, sobretudo, ter um car4ter inte 
(*) 

tivo para possibilitar uma integração progressiva das mesmas 

Para a parte mais desenvolvIda do pais, urna política do. 

investlmentos rodov±.r1os deve, em principio, perrn1ir um aumento per 

sistente na eficincia da atividade econ&nicC. existente Deve permitir, 

() A consideraçáo de Volitícas 	 específicas para o ncieo 
mdustrai dinmicc e sua abea os Inflter'ic be" como pera as 
res subdesenvolvidas 	 vaoscorrccs. he:cia 
se, guardadas as propores e peculiaridades do setor transpor 

tes, em analogia i tese formulada pelo economista Joo Paulo de 
Almei& Magalhes no que se refere is diretrizes básicas de urna 
poiitira ui10b1  de desenvolvImento eooncmico (11) 
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de maneira mais ampla., urna crescente integraç 	doa; centros. 

s áreas abastecedoras de rnat6ras prirnas e prQdutos aiímentaes 	as. 
() 

quais pÕderô se oonstituir tamb&n em mercados para os seus produtos.  

Neste sentido os Planos Diretores elaborados pelo Grupo Executivo de 

in.tegrao da Po1ica da Tansportes (GEIPoT) cujas prorldades se b 

searam fundamentalmente nas alternativas de re1uo no custo e o on 8m ín, Q: 

de operaço e mnuteno. de vefcuios usur los 1as rodovias segundo a 

relaço entre benefícios diretos e custos satlsfaem em parte a esta 

formuiaço A preocupao destes planos fol...:  odavía, exclusiva em re. 

laço âs r'des troncais. de rodovias v•isndo o seu re1boramnto ntegr 

ço e racionalizaçao no seu uso e atendendo os principais pontos: gerado 

res de trfego Foram colocados em posio se ndria os investimentos 

o omplementares na rde de alimentaço No caso, bras fie iro, entretanto 

esta ornlsso pode ser parbiclarmente grave, pais no 6apr6prla capa 

cidade de geraço de tr&fego nas rodovias tronais estar& sendo Subest 

mada como tarihm haver& urn refrço na tend&ic ia ooncentraço do de 

senvolvimento em áreas rëstritas, mesmo no lntrior da parte mais desen 

volvida do pai3,. 

Isto porque a metodologia de o&iput,o dos benefícios di. 

retos as usurios farorece geralmenbe a concenreço espacial da at 

vidade eeonamica pois a oferta crescente dos tervlços de transporte se. 

localiza justamente nas áreas que ia possuem alta densidade de trfec 

induzindo cuinulativamente nas mesmas a loealizço das atividades de pr 

duO e de consumo 	 . 

Tratase, portnto. de uma metodologia criada para 3 tis 

tificar a seleo de investimentos em regi&s 'ande os fat&es de prodw 

ço so prticamente utilizados em sua plenitude e onde as xmídades pr 

() No se entras  neste artigo s  no £mbito do trar.sporte urbano e su 
burbano que se constitui numa . parcela ponderável do tráfego de 
carga e passageiros A necessidade de planos diretores que regu 
1cm a sua expanso parece entretanto erideiite 
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dutivs j&. esto localizadas de mI1e11M male cons1ste.i.te no espaçoQ Ne 

te caso s, os fluxos de produo obedecem a wn&- tendncia quase que autQ 

mtioa de deslocanento através das linha de menor custo., das ria q 

aDresentaE excedentes de produçao para aquelas que sao deficit.rias Dss 

ta maneira., o problema da espcia1izaqo da atIvidade econmica 6 de 

certo modo omitido Em regies sbdesenvolv:Ldas , entretanto 11à um 

maior interdependncIa entre os fatres que dcteriinam o crescimento e 

con&nlc o As raodificaçes estruturais provocada pela maior espec:ali 

-. zaço da atividade econEmica;, podem provocar alteraç5es - substanciais nos 

f:luxos Estc,3 no srj por co eguirite muito definidos 

espacialmente nem seus deslocament obedecen ? racionalidade implcita 

na. metc'doloia. - 

A1m disso em áreas com acentuado grau de subdenol 

vimento ou em vazios econmicos passíveis de colonizaço o tr.fego e 

xistente no. errnitir, evidentenente grandes benefícios com a reduço 

nos custos de operaço As possibilidades, do tr.fegr futuro gerado 

riam 'nestes casos4, determinantes das possibilidades de realizaoo do 

investimento (:L2).. 

Para es &Ireas mais atrasadas do país f  au para os vuíos 

econmicos 'que dever.o ser incorporados econem naoional o Invsti 

rnento rodovirio dever. ter a funço 'primordial de eliminar os chstcu 

los que impedem a prop&gaco dos efeitos dinamizadores dos p0103 de de' 

senvolvimento4. Una disseminac.o ge.ogr/ifica. futur do desenvoivimen'o 

conmico e social, com efeitos, s&nente será, poss:ível através da lmpari 

tao de urna boa r'de de rodovla.e alin]entadcr.s e de colonizaç'o,, corn 

plemntares a um conjunto de investimentos hisicos.4 Isto significa que 

para estas Jreas, necessria uma política rodovirÍa que atenda as suas 

necessidades especificas. Esta política deverá complementar toda Íiqgo 

governamental no sert1do de fortalecimento d- blocos de investImentozq 

resultem na criaçc de polos de desenvo ivimento U de Z,,nbito naciona. ou 
regional0 



Fi.]íïitte o orter interativo da o1{tica rod.ovria 

definido poln iortcia que t&n os iwestimentos rodovirios nà for 

,u1ao ds poitieas globui3 de &bsorço de m ia-de-obra ,  de agricu1tu 

e &bêstecirnento, de Lneororaçâo de m'?rcados para a produo indus 

triai etc.. A pol í ticv rodoviia deverá pessibilItar ,  em óLtima 

unia melhor distribu Lco espacial da atIvidade econ8rnica avorecen 

do a intgraço prcgressit dos espaços circundantee dos nicieos indu 

triais maIs dina~micesc Isto shmerite ser, possivel entretanto., se tal 

olttca se constituir em urna parto harmnica de unia totalidade ma ior 

a estratg:t g1ob1 de desenvolvimento econ&nioo.. 
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REFE1WC IAS B3:BLionJIFIcA3 

GEORGE W. NILSON The Impaet- of H:thwa Investmnt orL Development' 

The I3rookirigs lnstitut lon Transport Rrse.rch 

Proram 1i&shinton Cptulc i 

&eorge 4 l!ilson ass1n1 qu — 0  existe uma rei entre a form&o de canit,1 e c d.iwo1vjmen1 econ&iço deverá 1 
reia90 ntr o 1nvst1meuto em trnsçjort que 	ï'i 1mpor tanta con Oncrta do agac'o Forma#o de Cao:.tal ;  O O desenvolvíMento 

provãvel mamo oue a compocipio do um a regado soja muitas vza•sa:.s 
signifA=Va do que a rngn.1tudo do &greF;ado em si. O autor ressalva 
erretanto, c ue senw o setor Ts.nsoortes importante na nbsorgio de re 
cursos eseassos. qualquer investimento mal d1riido ou ma]. 1ocalado rn 
setor terà um impacto negativo de graves proporces sSbre todo o e isto ma económico., 

fL.CASrRO E C LESSA 	lntroduço à Ecor.omia Um. abordaporn Estru 

tura:Lista 	Ed1tra Forense Rio de Janeiro 

Capitulo L 

Os autores realçam que em opos10 ao conca 1 t o 
caracteristicamente estático de Na tUreza , o estoque de Recursos •ais 
com que pode contar um sistema econmico nadu tem de constate oden 

t~40rial, das facílidades de trans portes e do icvsntaMentt de existano a. destes recuros 

GEORGE  UVILSOM = 1hid Capftulo l. 

George 	Wilsori observou ciue desde a colocaço 
de Adam SmIth ue a d1visio do trabalho á limitada ceia dimenso do nr oado' muitos reala.ram esta seqnc1a. melhor transporte amplia o mer' 
cado que 1ncrmeta &. d1visc do trabalho (espeeialia2o) 5  que aument& o nível de produtividade r, esuecendose de que a relação do transporte . 
esta seqÜeMelia éparcial e indireta., isto porque a exoanso de um oado 9  muitas vzes, no depende sômonte de um alargamento da &rea geo 
gr&fica mas ta.mhem. de outros fatres como o acrëscirno do poder de com 
pra da pGpUlaç= preco a qualidade dos orodutos preferenciais dos con-sumidores q  Macore, estes re io dependem aece sriarente d& capac idade  de deslocar bee e rçoe 

o 
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(k) FJANÇOI$ PERROUX 
	

WEconornle du U. ême ic1e 	Pe$ses 

Unersitaires de Fane Paris Capu10 

Les p8ies de Croissarce" 

Para Franois Peroux o desenvolvimento econ&i 
co de ua reio se faz através de uta interelaço entre tndstrias m 
tizes e industrias dependentes $s primeiras, so um emento chave 
emre1a 	ao conjunto da economia 	toda estutura de. uma econ,ae 
t1.uada. ezistei 	 qe CU4Stituem poi1oz priv!egtedos d3 apli- 
caqao de forças ou ainaiismos do orescimento Quando estas foiças pro 

AO vocam um acrscimo no dibito de urna indtístria Iriotriz,, proiïovem urna ex 
pan8o e um crescimento de um conjunto maior. Assim os lucros das in 
d{strlas dependentes e induzIdo pelos debitos da l~stría rnotrizo que 
s constitui numa dofiniço mais ampla e moderna de economia & s externa 

FRANÇOIS PERROUX ibId Capftuio Les vaies de Croissanc& 

WILFRE» OWN 	S trategy ter øbility 	The 1ookings institution 

Tr1spo!t Reseavch Prograrn Washington -- Capítulo 3 

OUNNB M%R1AL 	Teoria Econorlica e ResIõez SubdesenvolvidasU 

tora 	Pio de Janefrc a.  Capitulo 3 

GUNNAB MYRDAL IhId Captuio 2 

Gunnar »1rrd0,1 assinala que os governos coloniais 
construfrarn estradasd erro pertos etc ou condí de 
segurança polftica e rentabilidade econ6mica sem as quais estas inver 
sez no verian sido feitas pe19s osa privadas. Artre aixndá,, que 
estas empr&3as representaram passos portantes no sentido de orlar oon 
dlçes ffturas pare. o desenvolvimento dos países colcrt.izados A aÍirma 
tiva de Myrdal cobre apenas uma parte da realidade, pois esquece de as 
sinalar que a infraestrutura de transportes assim o7,Ljada 9  gerou graves 
dI5t0rÇ05 que se oiet1tufrarn posteriorinente, em obst4culc ao desen 
vo1vimento 

PLANO DECEML DE D 3NVOLVIMETO ECONCICO E SOCIAL TCO 3 Voli 

me 2 Tansportes InstItuto de Pesquisa con& 

ca Aplicada . IPEAO 



No Plano Dscerai (pgs 75/76) so apresentados os 
percentuais. do programa rodoviario cobertos pelo Fundo Rodoviarlo Nacio 
nai So os seguines para o perfodo 19601966 

1960 332 
1961 k83 
1962 - kI,4 
1963 k69 
196k k5 9 
1965 • 	568 
1966 47,2 

Va1e a pena ressa1t 	que o ano de 165, foi um 
nc dp retv 	susaiciai dos 	eiros codoiartos apoi a 

ço verificada no ano de 1964 

(10) 	ibid 	• (pgi9) 

Segundo o Plano Deoenal 9  em 1960, os 	eeete e, 
tados 1itoiie 	abix do 	w'o (ino1usie inas Gea) pot 
suuii 92 da oço h 	'era ou sj 6k 7 i1he de habitaiite 

sittç - r 	scte a proparço da ena Intena 
rada, ior,  estes to foi de 95 no mesmo ano. Adverte o Plano, nao 

que tal suaço 'venha a se alterar sbstanoia1mente r 
próxio quie anos 

(ii) JOO PAULO DE ALMEIDA MAGAIES 'sugasto para ua Pol.tica de D$, 

senvolvimento Econmico em Condi.çes de Escas-

sez de Pi ercadoH instituto de Planejamento F' 

con8mico e Social (IPEA) Documento para dis 

cusso interna, novembro de 1968» 

(12) E »K.» HATJJKINS 	Investment in Noade iri Underdeveloped Countries ' 

Oxford University Institute of Statlsties i3u1itin ;  
1 

Segundo E K Hawkins ,• nas regi5es subdesenvolvida 
o que prevalece em t&»mos de heneffclo so os indiretos, amplamente dis 
trihudos pelo sistema econ&nioc, e nao os que fluem diretamente aos usuá 
rios do inveimento. Com  efeito nestas regies, parecem ser as econo 
mias externas os mais importantes resultados do imrestimento em transpor 
te» No caso espeQfico das rodovias !p:toneiras, seria o trrego gerad ó 
ou induzido o ator determinant•e Assim. os benetfcios mndit 
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muito riais %travésdas econoiias externas possibilItadas pela rodovía o 
rto 	rinuica 	uur s 	o ic &. d1fi poo sie 	eooiicc &s 
bcnex)'cioe C2J!atOS rec'I'Hdc po10 	 flrs assuil8 	d ) ou' 
a adap,aço às coridtç6e espocíl as cio 	o recuer 	'iczea 
alteraç6es na &ifase da metodolo:1a hnef{cio/ousto. Eïi a1guras economL 

tn'rito desenvolvidas da Europo4, ou rcs 	"GedOs Jnidcs 	'eduo no 
o de viagem ÇcWa os ustics oti v reduço 	rroqia cs cIep 4 es p 

	

a ccrnunicta d  para cLta' un,  exeipi exerno, pocem se 	eslcadas mua- 
tas vazes em detrimento das próprIas reduos nos ousos de operaço dos 
veiu1os por qui.1&ntro percorIdo Em ou o extrec, 	as

11 acentuado grau de subdesenvolvimento ou os vazios eeon6Ios cnde as po 
sibilidades de tr&rego futuro devem ser r Lçaóis ooio fator determinante 
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QUADRO 1 

yOLUpOFE0Q_DCARGA E CRECIMEN DOPGBNO AIL:159J196 

I. 
(Em bilhes de Cr$ de 1950) 
1 Indistria (x) 
2 Agricultura (x) 

IL 	DO TRAEgQQ  
(Em bi1hes de ton Kn)• 

1 - ¶rransporteRodovifrio 
2 Demaís Modalidades 

A 9 O. S. TMAS MDIAS DE CRESCIMENTO ANUAL 

1950  1956  1  6 3.952/56  956/61 L:L961/66  1 iffi 
253,3 340,2 475,9 7 57091 50 0 6,9 3D' 5 9 2 

50 9 9 66,0 854 11,7 4s 4 59 2 6 9 1 5,2 
61,4 75,2 909 8 108,2 3,4 3,8 3 9 6 3.9 6 

30 51,7 74 9,4 116 9 4 7,2 7 9 6 9,.k 8 0 0 

17,3 2998 46,8 82,0 925 9 9 5 11,9 1O2 
167 219 9 27,6 34 94 4,6 4,7 4,5 •4,6 

- 

FONTES: 	Centro de Contas Nacionais IBRE: FGV 
OBSERVAÇÕES (x) - Os valores do Produto para ó Setor so 'lfquidos 



QUADRO II 

.QL1ENTODA1iDA_URBANA E DA FA DE VEÍCULOS o ioi66 

32 

ANOS 

195 1 19561 19617 1966 

TAXAS MDIAS DE CRESCIMENTO ANUAL 

1950/56 1 1956/6 J 61I66  1 195/66 

1 RENDA URBANA TOTAL 
(Em bi1hes de Cr$ de 1950 ) 

II 	) PkÇXO URAZi 
(Em 1000 habitantes) 

III RENDA URBANA PER-CAPITA 
(Em Cr$ lOOO de 1950) 

Iv 	FROTA DE vEícuLos - TOTAL - 
1 - Autotn6veis 
2 CamIonetas 
3 &Ibus 

CaiInhes 

V TIFEGO DE CARGA TOTAL 
(Em 1.000000 tonqui1&netros) 

1 Tr&fego de Carga Local 
2 Media e Longa DIst&icIa  

	

1533 	2025 	2 1199 6 	274 9 3 

18789 25760 33180 41922 

	

8 9 16 	7 9 86 	7 9 52 	651 

25938 707789 1123820 2O79065 
2360048 394226 68256  1461oio 
18139 50782 74.588 126.163 
14a314 2L.832 30825 46025 

157437 240r)949 335951 1 45867 

17300 298O3 46.8m 8L982 

	

3e390 	5561 	8o420 	11102 
13910 24.242 3838O 6788O  

493 	19 	3 9 7 

	

59 4 	52 	48 	51 

	

-00 6 	09 	-28 

89 997 13,1 10 
8 9 9 1196 165 12,1 

189 7 8 9 0 11 9 1 12 9 9 
73 7 ; 1 8 9 4 7,6 

6 9 9 5,,8 65  

95 9 9 5 119 9 109 2 

8,,6 88 6 109 993 
97 97 121 

FONTES: Centro de Contas NacinaIs IE FGV 
GE1PX Coordenao Econmica 



1950 1956 1961 1966 

liI I±I 
FROTA_DE VEtCULOS 
Centro-Sul () 372.865 81.15 615.098 	86,9 9L5,2i8 8k,i 1.697.905 81 1 7 
1es.tante do.País 53.073 12,5 92.691 	13,1 178.602 15,9 381.160 18,3 
Brasil 425.938 100,0 707 , 789 	100,0 , 	1.123.820 100 9 0 2.079.065 100,0 

EXTENS70 DA FtDE ROD0VILRIi ' 

() 

Centro»SuJ. -. 310.993 	66,5 3O7•527 61,6 '386.327 510 
Restante do Pais . 	' 156.455 	335 192.023 38,4 364.600 49,0 
Brasil - 467./448. 	100,0 499.550 100,0 750.927 100,0 

DI3TRIBUiQp DO FUNDO 

(NCr$ 	io)  
Centro-Su1 ': 	560 64,9 1.109 	59,7 1403 58 9 0 266.473 57,6 
Restante do País 303 3.5,1 748 	40,3 10.153 42,0 196.377 42,4 
Brasil  863 100,0 1.857 	100,0 462.8501 10090 

() estados de Mims Gere , Pio de Jenoiro Gunabaa, São Pau'L Pe -  an, Santa Caterina e Rio Gndo do Su 
() Parcelas relativas aos estados e nunicpios (60% do FRN) 
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