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RESUMO

SANT’ ANNA, V. P. Infraestrutura portuária no Brasil: Uma análise do impacto do tempo

dos procedimentos portuários sobre as exportações brasileiras. 2015. Dissertação (Mes-

trado) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universi-

dade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015.

O objetivo do estudo foi estimar os impactos do tempo dos procedimentos portuários sobre

as exportações brasileiras. O trabalho utiliza uma base de dados inovadora com dados de ex-

portações municipais, com distinção do porto utilizado, país de destino e com produtos desa-

gregados de acordo com o sistema harmonizado em 4 dígitos para o período de 2010 a 2012.

Uma equação gravitacional em diferenças foi estimada pelo método de efeitos fixos utilizando

as exportações municipais relativas (volume e número de setores exportadores) contra medidas

de tempo em horas dos procedimentos portuários e outras variáveis de controle. Os resultados

da análise descritiva indicam a presença de um gargalo no escoamento da produção brasileira

para o mercado internacional, e apontam para a necessidade de investimentos que ampliem a

capacidade portuária, reduzindo as ineficiências que geram elevadas porcentagens do tempo de

inoperância nos portos brasileiros. Os resultados das estimações indicam que, de modo geral,

cada hora adicional na condução dos procedimentos portuários representam custos para os ex-

portadores brasileiros, que podem estar se refletindo em perda da competitividade dos produtos

nacionais no exterior. Segundo as estimações realizadas, cada hora adicional de estadia no porto

mediano é equivalente a uma redução do volume total das exportações municipais em cerca de

1%. Além disso, uma redução de 10% no tempo de estadia relativo do navio no porto pode

aumentar o número de categorias de produtos exportados entre 0,3% e 0,9%.

Palavras-chave: 1. Facilitação de comércio. 2. Tempo. 3. Exportações.



ABSTRACT

SANT’ ANNA, V. P. Port infrastructure in Brazil: An assessment of the impact of port

procedures time on brazilian exports. 2015. Dissertation (Master Degree) - Faculdade de

Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ri-

beirão Preto, 2015.

The purpose of this study was to estimate the impacts of the port procedures time on Brazi-

lian exports. The study uses an innovative database with municipal exports, with distinction

over the port used, country of destination, and with disaggregated products according to the

harmonized system in 4 digits for the period from 2010 to 2012. A difference gravity equation

was estimated by the fixed effect method using the relative municipal exports (volume and the

number of exporter sectors) against time measured in hours of the port procedures and other

control variables. The results of descriptive analysis indicate the presence of a bottleneck in the

flow of Brazilian production for the international market, and point to the need for investments

that increase port capacity, reducing the inefficiencies that generate high ineffectiveness time

percentages in Brazilian ports. The estimation results indicate that, in general, each additional

hour in the conduction of the port procedures represent costs to the Brazilian exporters. Those

costs may be reflected in loss of competitiveness of the domestic products abroad. According

to the estimates made, each additional hour of the ship stay in the median port is equivalent to

a reduction of the municipal exports in around 1%. Besides that, a reduction of 10% in time

of stay for a ship in port can increase the number of exported product categories between 0.3%

and 0.9%.

Keywords: 1. Trade Facilitation 2.Time. 3. Export.
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1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, houve um expressivo crescimento do volume de bens e serviços

transacionados entre os países. De acordo com o relatório anual da Organização Mundial do

Comércio (OMC, 2014), entre 1993 e 2013, o comércio mundial de bens e serviços cresceu

a uma taxa média de 5,3% ao ano. Nesse mesmo período, os países em desenvolvimento se

destacaram pelo aumento de sua participação no mercado internacional.1

Aliado a esse aumento do comércio internacional, barreiras tradicionais ao comércio,

tais como tarifas e quotas tem se reduzido significativamente (WILSON; MANN; OTSUKI,

2005; SOUZA; BURNQUIST, 2011a; PAULA; SILVA; ALMEIDA, 2012). Segundo dados do

Banco Mundial (2015a), em 2012, a taxa tarifária média aplicada considerando todos os pro-

dutos no mundo, foi 30,18% menor que a verificada em 1996. Mesmo durante a grave crise

financeira mundial de 2008, quando se temia que todos os países pudessem elevar significativa-

mente as tarifas para proteger seus respectivos mercados domésticos, o estudo de Kee, Neagu e

Nicita (2013) mostra que não houve um aumento generalizado das barreiras tarifárias.

Considerando o atual estágio da liberalização comercial, é crescente a importância

relativa dos aspectos de facilitação de comércio como determinantes dos custos associados ao

comércio internacional. Diante disso, a facilitação de comércio tem recebido destaque, tanto

nas rodadas de negociação da OMC,2 quanto nas pautas de planejamento de políticas que visem

fomentar o comércio internacional. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar

de que forma e em que magnitude um desses aspectos de facilitação de comércio, o tempo

associado às diferentes etapas dos procedimentos portuários, afeta as exportações brasileiras.

Segundo os resultados encontrados na literatura, a implementação de medidas de fa-

cilitação de comércio, ao contribuir para redução dos custos de comercialização, apresenta um

papel significativo na determinação do valor final dos bens transacionados e consequentemente

1Segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC, 2014) os países em desenvolvimento aumentaram sua
participação no comércio mundial de 33% em 2000 para 48% em 2012.

2Na OMC, as discussões acerca da facilitação de comércio são relativamente recentes. A facilitação de comér-
cio se tornou um tópico de discussão oficialmente a partir da Conferência Ministerial de Singapura em dezembro
de 1996. Na ocasião foram recomendados a realização de estudos analíticos e exploratórios sobre a simplificação
dos procedimentos de comércio a fim de avaliar o papel da OMC na condução de acordos na área. Posteriormente,
o tópico foi incluído na agenda de discussões na Rodada Doha em novembro de 2001, quando os ministros con-
cordaram em realizar as negociações em facilitação de comércio após a Conferência Ministerial de Cancún em
setembro de 2003. Em agosto de 2004 o Conselho Geral da OMC decidiu por unanimidade iniciar as negociações
sobre modalidades acordadas por seus membros. Essas modalidades estabeleceram a base para o plano de trabalho
adotado na primeira reunião do Grupo de Negociações, em novembro de 2004. Ao longo dos últimos anos, nego-
ciações detalhadas ocorreram com certa frequência, e o texto de negociação foi melhorado e simplificado até que
foi finalmente aprovado por unanimidade durante a Conferência Ministerial de Bali em 2013 (OMC, 2013).
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da competitividade dos produtos nacionais no mercado externo. Adicionalmente, a literatura

de facilitação de comércio sugere que a redução dos custos de comercialização levariam a pos-

síveis ganhos de bem estar global, os quais podem se revelar ainda maiores que os ganhos

incorridos com a redução das formas “tradicionais” de proteção, tais como as tarifas (HELBLE;

SHEPHERD; WILSON, 2007; HOEKMAN; NICITA, 2011; SOUZA; BURNQUIST, 2011b).

Dentre os diversos elementos que compõem o nível de facilitação de comércio do Bra-

sil, a infraestrutura portuária, assim como a eficiência dos procedimentos alfandegários estão

entre os mais importantes na determinação do custo de comercialização. Segundo dados da

Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (2015), o percentual de tempo inope-

rante das embarcações de contêineres no Brasil, em relação ao tempo total de estadia nos portos

em 2014, foi de 62,6% em média. Em outras palavras, na maior parte do tempo do procedi-

mento de embarque e desembarque de mercadorias, os navios estão inoperantes, ora esperando

para atracar no porto, ora esperando o início das operações. De fato, as mercadorias trans-

portadas por contêineres, geralmente possuem maior valor agregado, com maior sensibilidade

ao tempo de entrega, e com os navios trabalhando com rotas e datas programadas. Frente aos

frequentes atrasos durante a atracação nos portos brasileiros, é cada vez mais comum o aban-

dono de escalas, comprometendo todo o processo de comércio exterior. Nesse sentido, entender

o impacto desses atrasos sobre as exportações brasileiras, assim como a melhor compreensão

das implicações desses atrasos são fundamentais para a formulação de políticas públicas que

visem o aumento da eficiência dos procedimentos de comércio nos portos, e consequentemente

ampliem a capacidade exportadora do Brasil.

Diante disso, o objetivo do estudo foi estimar os impactos da redução do tempo total

de estadia do navio no porto, avaliando quais etapas dos procedimentos portuários são mais

relevantes para explicar esse possível efeito. Para tanto, o estudo utiliza uma base de dados

inovadora, com exportações brasileiras a nível municipal com desagregação para categoria de

produtos em 4 dígitos no Sistema Harmonizado durante o período de 2010 a 2012. Esse detalha-

mento da base de dados possibilita a construção de uma estratégia de identificação do modelo

que se diferencia de outros trabalhos encontrados na literatura e permite uma estimação mais

precisa dos efeitos do tempo dos procedimentos portuários sobre as exportações brasileiras.

De modo geral, a literatura acadêmica que aborda os impactos do tempo sobre comér-

cio internacional indica que o tempo necessário para cumprir todo o processo de comerciali-

zação é um importante determinante dos fluxos comerciais. Todavia, não foram encontrados
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estudos que realizassem uma análise específica do impacto do tempo dos procedimentos por-

tuários. Nesse sentido, o presente estudo contribui para a literatura ao fornecer novas evidências

empíricas dos impactos dos atrasos na condução dos procedimentos portuários sobre os fluxos

comerciais.

A base de dados construída para o presente estudo possui várias vantagens em relação

aos dados usualmente utilizados na literatura. Grande parte dos estudos encontrados na litera-

tura são realizados com dados em cross-section. Nesse sentido, os dados em painel permitem a

estimação do modelo por efeitos fixos, eliminando todos os custos invariantes no tempo que po-

deriam afetar as exportação de uma determinada localidade e que poderiam viesar as estimativas

em função de sua omissão nas equações estimadas.

Outra vantagem da base de dados se refere à sua desagregação. Além da grande va-

riação nos dados, a desagregação das exportações por município exportador, produto e porto

utilizado, permitem a utilização de um modelo gravitacional em diferenças. A adoção dessa

estratégia possibilita o controle de diversos fatores não observáveis que podem afetar as ex-

portações municipais. Além disso, esse tipo de abordagem também pode reduzir problemas

decorrentes da possível endogeneidade entre o tempo de comercialização e o volume expor-

tado.

A opção por se utilizar o Brasil para a realização deste estudo se justifica pela caracte-

rística geográfica do país. De fato, o Brasil é um país de dimensões continentais e que possui

um grande número de portos com volumes de comércio significativos. Isso garante uma varia-

bilidade nos dados em termos de produtos e países de destino que não pode ser encontrada em

muitos países.

A escolha do Brasil também se justifica pelo ponto de vista de políticas públicas. No

Brasil, a percepção da eficiência portuária como fator crítico para o desenvolvimento da econo-

mia ganha força. Nos últimos anos, verifica-se um aumento de políticas voltadas para estimular

a simplificação e eficiência dos procedimentos portuários.3 Também é crescente o número de

estudos que buscam avaliar os efeitos de investimentos na eficiência portuária sobre a econo-

3Recentemente vários programas governamentais foram lançados e implementados com o objetivo de estimu-
lar a eficiência no portos brasileiros e reduzir os custos de comercialização. O programa “Porto sem Papel”, por
exemplo, começou a ser implementado em 2011 e consiste em um sistema de informação que tem como objetivo
principal reunir em um único meio de gestão as informações e a documentação necessárias para agilizar a análise
e a liberação das mercadorias no âmbito dos portos brasileiros. Em 2012 o Plano de Investimento em Logística –
Portos (PIL-Portos) foi anunciado, com a previsão de R$ 54,6 Bilhões em investimentos na modernização do setor
portuário brasileiro até o ano 2017. Em 2013 o novo marco regulatório dos portos entrou em vigor, modificando
estruturalmente o processo de arrendamento, com o objetivo de modernizar a infraestrutura portuária de forma a
dar suporte ao contínuo crescimento da movimentação das cargas (SECRETARIA DE PORTOS, 2015).
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mia local ou o fluxo de mercadorias. A literatura brasileira referente a portos consiste, em sua

maioria, em trabalhos cujo o objetivo é analisar a eficiência portuária. Santos (2007) e Haddad

et al. (2007) são dois exemplos desse tipo de estudo realizado para o Brasil.

No entanto, não foram encontrados estudos que realizassem qualquer análise ou esti-

mação dos efeitos do tempo sobre os fluxos comerciais do Brasil. Nesse sentido, o presente

estudo contribui também para a literatura nacional ao fornecer estimativas do impacto direto da

redução do tempo dos procedimentos portuários sobre as exportações dos municípios brasilei-

ros, permitindo a previsão dos resultados de políticas que visem a redução do tempo de qualquer

etapa do procedimento portuário de exportação.

Os resultados sugerem, de modo geral, que a redução nos atrasos pode garantir uma re-

dução de custos para o exportador, garantindo que o seu produto chegue ao mercado de destino

com maior qualidade e a um custo final menor, melhorando a sua competitividade no exterior.

Segundo as estimações realizadas, uma redução de 10% no tempo de estadia total relativo pode

aumentar as exportações municipais relativas em torno de 2,5% podendo variar entre 1,5% e

até 5,22% a depender da amostra ou do desenho do modelo. O estudo também traz evidências

empíricas de que o tempo no porto também afeta a variedade de produtos que um determinado

município pode exportar. De acordo com os resultados, uma redução de 10% no tempo de esta-

dia relativo do navio no porto pode aumentar o número de categorias de produtos entre 0,3% e

0,9%. Esse resultado embora mais modesto que os coeficientes estimados para os modelos de

volume de comércio, é estatisticamente significativo e permitem concluir que o tempo despen-

dido no porto especificamente também é importante na determinação da variedade de setores

que participam do comércio internacional.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Teoria de facilitação de comércio

Embora o interesse pelos impactos da facilitação de comércio sobre os fluxos de mer-

cadorias entre países tenha crescido nas últimas décadas, ainda existe certa variação entre as

definições encontradas na literatura. De modo geral, a facilitação de comércio pode ser defi-

nida como qualquer política que reduza os custos de exportação e importação. Essa definição

é abrangente na medida em que incorpora os chamados elementos “de fronteira” (border ele-

ments) e os elementos “dentro da fronteira” (behind the border) (WILSON; MANN; OTSUKI,

2005; SHEPHERD; WILSON, 2009).4

Segundo Wilson, Mann e Otsuki (2005) a falta de uma definição de facilitação de

comércio consiste em apenas um dos desafios inerentes à pesquisa na área. A literatura destaca

que a própria forma de medir corretamente a facilitação de comércio consiste em um desafio.

A grande maioria dos trabalhos em facilitação de comércio se divide em dois grupos distintos,

no que se refere à forma de medir a facilitação.

De um lado, trabalhos como os de Wilson, Mann e Otsuki (2005), Portugal-Perez e

Wilson (2012) e Khan e Kalirajan (2011) utilizam a construção de índices ou indicadores que

incorporam diversas dimensões da facilitação de comércio em um pequeno grupo de variáveis.

Wilson, Mann e Otsuki (2005) constrói índices de eficiência portuária, ambiente alfandegário,

ambiente regulatório e infraestrutura. Portugal-Perez e Wilson (2012), por sua vez, realizam

a construção de índices a partir da distinção entre infraestrutura “hard” e “soft”. A dimensão

“hard” envolve a infraestrura tangível, tal como rodovias, portos, telecomunicações, entre ou-

tros. Por outro lado, a dimensão “soft” está relacionada a aspectos institucionais intangíveis,

como a transparência, o ambiente de negócios e a administração alfandegária. Khan e Kalirajan

(2011) realizam a distinção entre custos de transporte naturais, custos “dentro da fronteira”,

custos “além da fronteira” explícitos e custos “além da fronteira” implícitos. Custos “dentro

da fronteira” derivam das imperfeições e ineficiências da infraestrutura e das instituições de

um país. Custos “além da fronteira” explícitos se referem aos custos diretamente observados

associados às tarifas e taxas de câmbio, os quais não podem ser afetados pelo país local. Os cus-

4Elementos “de fronteira” consistem em uma ideia mais estrita de facilitação de comércio, na medida em
que abrange simplesmente a logística envolvida no transporte de bens entre países, tal como a eficiência dos pro-
cedimentos portuários e a administração alfandegária. Os elementos de “dentro da fronteira”, incluem todas as
características do ambiente no qual as transações comerciais ocorrem, como a transparência do ambiente regulató-
rio, estruturas institucionais, e infraestrutura nacional em geral.
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tos implícitos derivam da qualidade da infraestrutura e questões institucionais no país parceiro,

aspectos que não podem ser afetados pelo país local.

Por outro lado, existem trabalhos como os de Limao e Venables (2001), Sadikov (2007)

e Djankov, Freund e Pham (2010) que mensuram a facilitação de comércio por meio de variáveis

específicas, buscando uma análise de aspectos isolados. Limao e Venables (2001) se preocupa

com a participação da infraestrutura na determinação dos custos de transporte e nesse sentido,

destaca a importância de investimentos em infraestrutura para o estímulo dos fluxos comerci-

ais. O trabalho de Sadikov (2007) adota variáveis relacionadas à burocracia5 para mensurar

a facilitação de comércio da “fronteira” e “dentro da fronteira”. Já Djankov, Freund e Pham

(2010) adota o tempo (de transporte da mercadoria do portão da fábrica até o porto mais pró-

ximo, e de embarque da mercadoria no navio) como medida da eficiência dos procedimentos de

comercialização.

Para cada método de mensuração da facilitação de comércio existem vantagens e des-

vantagens. A principal vantagem da construção de índices agregados se refere à síntese das

características de facilitação em aspectos definidos. Segundo Souza e Burnquist (2011b) a utili-

zação dessa técnica reduz os problemas causados pela forte correlação esperada entre algumas

das variáveis de facilitação, levando a melhores estimativas e facilitando a análise econométrica

do efeito da facilitação de comércio em geral. No entanto, essa estratégia é mais indicada nos

casos em que se deseja identificar e estimar o impacto geral da facilitação de comércio. A agre-

gação de variáveis em índices, por vezes inviabiliza a análise do impacto de políticas públicas,

e o estudo do efeito de fatores específicos sobre o comércio. A grande vantagem da utilização

de medidas específicas de facilitação de comércio é a interpretação direta das estimativas dos

impactos dessas variáveis sobre os fluxos comerciais. Djankov, Freund e Pham (2010), por

exemplo, estima que cada dia de atraso nos procedimentos de comércio reduz as exportações

dos países em 1,3%. De fato, para fins de política pública, a utilização dessa abordagem faci-

lita a interpretação do impacto de ações pontuais que reduzam o tempo de comercialização dos

bens e serviços. Adicionalmente, essa abordagem também facilita a comparação entre o efeito

de reduções do tempo e outras políticas, tais como a redução de tarifas. Segundo Hummels e

Schaur (2013), por exemplo, cada dia adicional para uma mercadoria ser transportada entre um

país e outro equivale a uma tarifa ad-valorem de 0,6% a 2,3%.

5O estudo utiliza as variáveis de número de assinaturas necessárias para que o carregamento seja despachado
do país exportador, e de número de procedimentos necessários para se começar um negócio no país exportador,
para mensurar a facilitação de comércio.
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O presente estudo vai ao encontro do segundo grupo de trabalhos, uma vez que o obje-

tivo é estimar e avaliar o impacto do tempo dos procedimentos portuários sobre as exportações

brasileiras. Apesar de adotar uma definição ampla da facilitação de comércio, a questão do

estudo se refere à estimar os impactos apenas da chamada facilitação “de fronteira”, sendo o

tempo dos procedimentos portuários a variável de interesse.

2.2 Revisão da literatura empírica: O tempo como barreira ao comércio

De modo geral, a literatura existente indica que a implementação de medidas de fa-

cilitação de comércio, ao contribuir para redução dos custos de comercialização, apresenta um

papel significativo na determinação do valor final dos bens comercializados e consequentemente

da competitividade dos produtos nacionais no mercado externo. Em um mundo onde as cadeias

produtivas estão cada vez mais espalhadas entre diferentes países, fatores como o tempo de co-

mercialização tem recebido a atenção de pesquisadores e formuladores de políticas que visem

o fomento dos fluxos comerciais.

Todavia, a ideia do tempo de comercialização como barreira ao comércio de bens e ser-

viços é relativamente nova na literatura acadêmica (NORDAS, 2006). O trabalho de Hummels

(2001) é considerado como o primeiro a destacar a importância do tempo de comercialização

como uma barreira ao comércio, identificando os custos relacionados à lentidão do transporte

marítimo, em relação ao transporte aéreo, e suas implicações sobre os padrões de comércio e a

organização mundial da produção. Segundo o autor, a lentidão no transporte marítimo impõe

basicamente dois tipos de custos às firmas: os custos de estoque e a depreciação das mercado-

rias.

Custos de estoque envolvem os custos de capital dos bens enquanto em trânsito, além

da necessidade dos importadores manterem grandes estoques de forma a acomodar variações no

tempo de chegada dos produtos. A depreciação, por sua vez, está associada a qualquer motivo

pelo qual um bem produzido mais recentemente seja preferido a outro produzido a mais tempo

(custos de depreciação incluem a própria deterioração da mercadoria, itens contendo informa-

ções, como jornais por exemplo, e bens com características complexas e específicas pelos quais

a demanda não pode ser prevista com precisão). Além disso, esses custos relacionados ao tempo

de transporte são intensificados na presença da fragmentação da produção ao redor do globo. A

internacionalização do processo produtivo gera demandas pela maior agilidade e eficiência das

transações comerciais, assim como a previsibilidade do tempo necessário para transportar um



20

bem de um país a outro.

Tendo em vista esses custos, Hummels (2001) argumenta que a partir do avanço tecno-

lógico nas áreas de transporte e informação, e o consequente barateamento do transporte aéreo,

a realização de comércio por vias aéreas tem se destacado pelo grande crescimento como modo

de transporte escolhido para movimentar mercadorias entre países. Nesse sentido, o autor uti-

liza um modelo probit com correção para seleção amostral para a decisão de escolha do modal

de exportação. O primeiro estágio determina a probabilidade de um país 𝑖 exportar o bem 𝑘 para

os Estados Unidos, como uma função das características locais. O segundo estágio determina

a probabilidade com que as empresas exportam utilizando meios de transporte aéreo, condici-

onal ao país 𝑖 exportar para os Estados Unidos. Segundo os resultados, cada dia de atraso no

transporte de mercadorias entre dois países reduz a probabilidade de que esses países realizem

comércio entre si entre 1% (todos os bens) e 1,5% (manufaturados). Além disso, uma viagem

marítima de cerca de 20 dias equivale a uma tarifa ad-valorem de 16%. Mais recentemente,

Hummels e Schaur (2013) utilizando a mesma metodologia encontraram que cada dia de atraso

no transporte de uma mercadoria equivale a uma tarifa ad-valorem entre 0,6 e 2,3%.

O tempo necessário para se transportar uma mercadoria de um país a outro tornou-

se um fator evidente e sua importância na determinação dos padrões de comércio não poderia

mais ser ignorada. O estudo de Evans e Harrigan (2005) destaca a importância do tempo na

determinação dos padrões de comércio entre os países, sendo o primeiro trabalho a construir

uma sólida micro-fundamentação para a demanda por uma melhor adequação dos tempos de

comércio (maior agilidade) e apresentando evidências empíricas de sua importância. De acordo

com os resultados obtidos, produtos cujo tempo de entrega é importante devem ser produzidos

em locais próximos à fonte de demanda final, onde os salários devem ser consequentemente

maiores. Nesse sentido, países próximos a grande mercados tendem a possuir uma vantagem

comparativa na produção de bens cuja agilidade da entrega é importante. No modelo desen-

volvido pelos autores, o tempo de entrega da mercadoria é considerado importante na medida

em que permite com que os varejistas tenham uma maior flexibilidade frente a flutuações de

demanda, sem que haja a necessidade de manutenção de estoques (que representam custos, por

exemplo de capital). Além disso, os autores sugerem que o aumento da importância do tempo

pode ajudar a explicar o porquê do efeito da distância entre os países sobre os fluxos comerci-

ais não parece ter diminuído ao longo dos anos, apesar do desenvolvimento da tecnologia de

transporte e de comunicação. Harrigan e Venables (2006) propõe ainda que o tempo necessá-
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rio para o transporte de bens finais e intermediários impõem custos às empresas em função da

incerteza. Esse custo do tempo é diferente dos custos monetários na medida em que grandes

variações no tempo de entrega de um insumo podem afetar negativamente o ritmo de produção,

principalmente se a empresa adota um estilo de produção just-in-time. Utilizando um conjunto

de modelos, os autores mostram que a demanda por menores incertezas no tempo de entrega de

bens finais ou intermediários é um dos motivos pelo qual as plantas de manufatura apresentam

uma aglomeração espacial.

O estudo de Nordas (2006) contribui para a literatura ao trazer novas ideias e percep-

ções a cerca do impacto do tempo. O estudo estima o impacto do tempo necessário para se

cumprir todo o procedimento de comercialização sobre as exportações para três mercados de

destino (Austrália, Japão e Reino Unido) tanto sobre a margem intensiva quanto sobre a mar-

gem extensiva. No entanto, o autor introduz à literatura uma noção mais ampla dos impactos

do tempo sobre os fluxos comerciais. Segundo o estudo, não apenas o tempo de transporte

pode afetar os fluxos comerciais, mas o tempo de comercialização, ou seja, o tempo necessário

para cumprir todas as exigências administrativas, inspeções, aquisição de licenças e transportar

uma mercadoria da fábrica até o porto, também desempenha importante papel na determinação

dos fluxos comerciais. No sentido mais amplo, o tempo do processo de comercialização pode

refletir outros aspectos de facilitação de comércio, tais como a infraestrutura em geral, a efici-

ência portuária, transparência na alfândega, entre outros. Para estimar o impacto do tempo de

comercialização sobre o volume de importações de países específicos, o autor utiliza uma equa-

ção gravitacional, estimada em dois estágios com correção para seleção amostral. No primeiro

estágio foi estimado um probit para a probabilidade das firmas entrarem no mercado internaci-

onal (margem extensiva). No segundo estágio, um modelo gravitacional log-linear foi estimado

ajustado para o viés de seleção para se obter os impactos do tempo sobre os volumes comer-

cializados (margem intensiva). Considerando ainda os possíveis problemas na presença de he-

terocedasticidade, o autor utiliza o método de poisson pseudo maximum likelihood - PPML,

proposto inicialmente por Santos Silva e Tenreyro (2006).

Em suma, os resultados de Nordas (2006) mostram que o tempo para exportar é um

importante determinante, tanto da probabilidade das firmas participarem de um determinado

mercado externo, quanto dos volumes de comércio internacional. O estudo estima impactos

do tempo de comercialização para as exportações totais, e para três categorias de produtos

(intermediários, vestuário e eletrônicos). Nas estimações com dados em painel, o tempo é
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representado por uma variável de controle da corrupção. Nesse caso, um aumento de 10% nessa

variável aumentaria o valor de comércio total em 8,4% no Reino Unido e 26,7% na Austrália. O

setor de produtos eletrônicos é o que apresenta maiores coeficientes estimados para Austrália e

Japão enquanto vestuário parece ser o setor mais sensível ao tempo no Reino Unido. Na análise

com dados em cross-section (para o ano de 2004), a variável de tempo é incluida no modelo.

Os resultados indicam que uma redução de 10% do tempo de exportação geraria um possível

aumento do comércio de 15,5% na Austrália. Nesse caso, os setores mais sensíveis ao tempo

em cada país são os bens intermediários na Austrália e Japão e Vestuário no Reino Unido.

Posteriormente, Djankov, Freund e Pham (2010) apresenta uma análise de como o

tempo, medido em dias necessários para que uma mercadoria seja transportada da fábrica até o

embarque no navio, afeta os fluxos comerciais dos países. O trabalho utiliza a variável de tempo

como uma medida de facilitação de comércio, incorporando aspectos “dentro da fronteira” e “de

fronteira”, tais como a infraestrutura portuária e rodoviária, procedimentos alfandegários, ins-

peções de carga, entre outros. Para estimar esse impacto, os autores utilizam uma equação

gravitacional em diferença. Essa metodologia permite avaliar o efeito do tempo sobre as expor-

tações por meio da comparação entre países com características geográficas, dotações similares

e que se deparam com as mesmas tarifas nos países importadores. A equação em diferença

também elimina efeitos do importador, tais como as tarifas e distância relativa do país.

Os modelos encontrados na literatura buscam estimar os impactos de reduções do

tempo de comercialização sobre os fluxos comerciais. No entanto, existe a possibilidade de

que a relação entre essas variáveis seja determinada pelo canal de causalidade inversa, ou seja,

é possível que o volume de comércio possa afetar o tempo de comercialização de cada país.

Considerando esse aspecto, os autores argumentam que a especificação em diferenças reduz

os problemas decorrentes da endogeneidade, na medida em que os efeitos do volume de co-

mércio sobre o tempo são provavelmente semelhantes entre países semelhantes e que estejam

na mesma região geográfica. Nesse sentido, a especificação em diferenças eliminaria todos os

fatores em comum de ambas as localidade, inclusive efeitos endógenos que sejam iguais entre

regiões próximas. Por exemplo, regiões que apresentam elevados fluxos comerciais tendem a

favorecer o investimento em melhores instalações portuárias e nos elementos de facilitação de

comércio em geral. Todavia, se esses efeitos são concretizados em uma escala regional, então a

metodologia em diferenças com duas observações localizadas geograficamente próximas tende

a eliminar o viés provocado pela endogeneidade.
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De modo geral, os resultados apontam para um impacto relativamente elevado do

tempo sobre as exportações dos países. Cada dia de atraso adicional reduz o comércio em

mais de 1%, o que equivale a um aumento da distância entre os países de 70 quilômetros na

média. Os impactos são ainda maiores para as exportações de produtos sensíveis ao tempo, tais

como os produtos agrícolas perecíveis.

Diferentemente dos estudos realizados anteriormente, Liu e Yue (2013) busca investi-

gar, com base em um modelo estendido de utilidade do tipo CES (Constant Elasticity of Substi-

tution), de que forma os atrasos impactam sobre a quantidade comercializada, sobre a qualidade

e sobre os preços de bens com diferentes níveis de perecibilidade. Os autores também realizam

uma análise do efeito final dos atrasos sobre o bem estar dos países envolvidos nas transações

comerciais. De acordo com os resultados, para a alface (produto altamente perecível), os atrasos

implicam em perda de qualidade e em uma queda no preço de venda do bem. Para a maçã (pe-

recibilidade média) os atrasos impactam negativamente sobre qualidade do produtos, mas não

apresentam impactos significativos sobre o preço de venda. Isso indica que a perda de qualidade

não é suficiente para afetar o preço de venda desse tipo de produto. Para as nozes (perecibilidade

baixa) os atrasos não apresentam impactos significativos sobre qualidade ou preço de venda dos

bens. Além disso, os resultados sugerem que reduções modestas nos atrasos gerariam gran-

des impactos sobre os fluxos comerciais, principalmente de produtos altamente perecíveis. Em

face a uma redução nos atrasos portuários, a quantidade mundial importada de produtos com

perecibilidade alta e média tende a aumentar significativamente (35% e 15% respectivamente).

Ambos os países envolvidos (exportador e importador) se beneficiam dos ganhos decorrente de

melhorias da eficiência dos procedimentos portuários.

Mais recentemente, Shepherd (2013b) apresenta evidências do impacto do tempo no

nível da firma. Os resultados encontrados indicam que as firmas tendem a exportar mais

diretamente quanto menor o tempo para exportar, e exportam mais indiretamente (por meio de

distribuidoras e agências, por exemplo) quanto maior o tempo para exportar, com o objetivo de

agilizar o processo de comercialização.

Portanto, a literatura existente indica que o tempo é importante para o processo de

comercialização entre países. Todavia, a maior parte do trabalhos busca estimar o efeito do

tempo total do processo de comercialização sobre os fluxos comerciais. Nesse sentido, este

estudo pode ser considerado como um dos primeiros a estimar a importância do tempo dos

procedimentos portuários especificamente sobre o comércio.
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Além disso, não foram encontrados estudos que realizam qualquer análise ou estima-

ção dos efeitos do tempo sobre os fluxos comerciais do Brasil. A literatura brasileira referente

a portos consiste, em sua maioria, em trabalhos cujo o objetivo é analisar a eficiência portuária.

Trabalhos como os de Bertoloto, Mello et al. (2011), Sousa Júnior (2010) e Martins e Cruz

(2012) utilizam a a Análise Envoltória de Dados “Data Envelopment Analysis – DEA” para

realizar análises detalhadas sobre a eficiência portuária, seja a nível nacional, ou a níveis regi-

onais. Trabalhos como os de Santos (2007) e Haddad et al. (2007) vão além da mensuração e

buscam avaliar também as implicações da eficiência portuária na economia. O primeiro ava-

lia a variação do custo de importar uma mercadoria em função da eficiência dos portos. No

segundo estudo, os autores desenvolvem um modelo de Equilíbrio Geral Computável para si-

mular impactos do aumento da eficiência portuária no Brasil. Nesse sentido, o presente estudo

contribui também para a literatura nacional ao fornecer estimativas do impacto direto da redu-

ção do tempo dos procedimentos portuários sobre as exportações dos municípios brasileiros,

permitindo a previsão dos resultados de políticas que visem a redução do tempo de qualquer

etapa do procedimento portuário de exportação.
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3 METODOLOGIA

3.1 Dados

Tendo em vista o objetivo principal do estudo, uma das etapas da sua condução consis-

tiu no levantamento de dados necessários para as estimativas. Uma base de dados inovadora foi

construída para as exportações dos municípios brasileiros com distinção para o porto utilizado,

o país de destino e o produto exportado. Os dados foram obtidos para o período anual de 2010

a 2012.6

Os dados das exportações brasileiras foram obtidos do Sistema Alice-Web, desenvol-

vido pela Secretaria do Comércio Exterior (SECEX), do Ministério do Desenvolvimento, In-

dústria e Comércio Exterior (MDIC). As informações foram coletadas com detalhamento para

categoria de produtos (Sistema Harmonizado - SH 04 dígitos), para os portos,7 e por município

de origem da mercadoria. No total, foram obtidos dados de exportação para 1.876 municípios

brasileiros, com destino a 204 países. Desses municípios exportadores, 636 não se enquadraram

nos critérios para a construção das razões e portanto foram excluídos da amostra. Dentre esses

municípios encontram-se municípios isolados geograficamente, e/ou que apresentaram expor-

tações utilizando um único porto. Vale destacar que as informações utilizadas compreendem

apenas os municípios que exportaram alguma mercadoria classificada pelo Sistema Harmoni-

zado de 4 dígitos, e o fizeram utilizando um dos portos selecionados para a condução do estudo.

Para a obtenção desses dados com esse nível de detalhamento, foi construída uma rotina utili-

zando a linguagem de programação em PHP, com o objetivo de otimizar a tarefa e garantir uma

coleta de dados precisa e eficiente.

No estudo, foram selecionados 16 portos brasileiros para compor a base de dados da

análise: Belém – PA, Fortaleza – CE, Imbituba – SC, Itajaí – SC, Itaqui – MA, Paranaguá –

PR, Rio de Janeiro – RJ, Rio Grande – RS, Salvador – BA, Santarém – PA, Santos – SP, São

Francisco do Sul – SC, Itaguaí (Sepetiba) – RJ, Suape – PE, Vila do Conde – PA e Vitória – ES.

A seleção desses portos foi realizada com base na disponibilidade dos dados e na importância

relativa para o comércio brasileiro. Os portos selecionados para compor a amostra são responsá-

veis por grande parte do comércio internacional realizado no Brasil. Segundo dados do sistema

6A opção pela análise no período de 2010 a 2012 se deve à disponibilidade dos dados. As informações
referentes ao tempo dos procedimentos portuários estão disponíveis apenas para os anos após 2010.

7Segundo o sistema AliceWeb, o porto é definido como a instalação portuária ou localidade onde ocorre o
efetivo embarque da mercadoria, ou seja, o último local habilitado do território nacional de onde a mercadoria é
despachada com destino ao exterior.
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Alice-web, considerando-se o período entre 2010 e 2012, esses portos foram responsáveis por

cerca de 77,6% das exportações totais brasileiras, e cerca de 92,7% das exportações realizadas

por vias marítimas. A Figura 1, apresenta a localização geográfica desses portos.

Porto de Belém

Porto de Santos

 Porto de Santarém
Porto de Fortaleza

Porto de Salvador

Porto de Vitória

Porto do Rio de JaneiroPorto de Sepetiba

Porto de Paranaguá

Porto de Imbituba

Porto de Vila do Conde

Porto de São Francisco do Sul

Porto de Itaqui

Porto de Rio Grande

Porto de Itajaí

Porto de Suape

Figura 1: Portos analisados - Localização geográfica

O valor do Produto Interno Bruto (PIB) de cada país considerado foi coletado do Banco

Mundial (2015b). Os dados de Produto Interno Bruto dos municípios da amostra foram obtidos

do IBGE. Os dados do equivalente ad-valorem das tarifas efetivas foram obtidos da base de

dados Trade Analysis Information System - TRAINS coletados junto ao World Integrated Trade

Solutions - WITS do Banco Mundial.

Adicionalmente, as variáveis associadas à distância entre municípios, municípios e

portos, portos e países foram calculadas a partir da latitude e longitude de cada localidade.

A latitude e longitude dos municípios e portos brasileiros foram obtidos por meio da rotina

geocode em R a partir do pacote ggmap (KAHLE; WICKHAM; KAHLE, 2013). Os dados de

latitude e longitude utilizados como referência para os países da amostra foram obtidos junto à

seção Country Queries do Banco Mundial.8

Uma vez obtidos os dados de latitude e longitude, para cada par de localidades, a

distância geográfica foi calculada em quilômetros baseada em distâncias em Grandes Círculos

usando a chamada Lei Esférica do Cosseno ou (Spherical Law of Cosine).9

8O Banco Mundial disponibiliza várias informações sobre os países pelo Country Queries, tais como o nome
do país ou região, capital, latitude e longitude. Link:http://data.worldbank.org/node/18

9Considere dois pontos localizados em uma esfera de raio R com latitudes 𝜄1 e 𝜄2, e longitudes 𝜆1 e 𝜆2,

http://data.worldbank.org/node/18
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Os dados referentes ao tempo dos procedimentos portuários foram coletados junto à

Agência de Transportes Aquaviários - ANTAQ, acesso público, com periodicidade anual no

período de 2010 a 2012. As variáveis apresentam o tempo médio em cada etapa do processo de

exportação de um conteiner padrão, desde a chegada do navio no porto até o momento de sua

desatracação. A Figura a seguir ilustra as informações obtidas.

Chegada
ao porto Atracação

Início das
Operações Desatracação

Fim do
Procedimento

Tempo de
Espera para
Atracação

Tempo de
Espera para
Início das
Operações

Tempo de
Inoperância

Tempo de
Operação

Tempo de
Desatracação

Tempo
Atracado

Tempo de
Estadia

Fonte: ANTAQ (2015)

Figura 2: Dados de tempo de estadia e seus componentes.

Todas as medidas de tempo são mensuradas em horas e são calculadas a partir da mé-

dia do tempo de cada etapa do processo de comercialização em cada porto. O tempo de estadia

se refere ao tempo total do procedimento de comercialização, desde o momento da chegada

da embarcação à área de fundeio até o instante de desatracação do navio. Esse tempo total de

estadia, por sua vez, pode ser desmembrado em 4 etapas: Espera para atracação, espera para iní-

cio das operações, tempo de operações e tempo para desatracação. O tempo atracado, reflete a

quantidade média de horas em que a embarcação esteve atracada ao porto, e engloba os tempos

de espera para início das operações, de operações e desatracação. Define-se ainda o tempo de

respectivamente, todos medidos em radianos. A distância 𝑑 entre esses dois pontos foi calculada utilizando-se a
Lei Esférica do Cosseno “Spherical Law of Cosine”, em função da maior precisão em suas medidas:

𝑑 = 𝑅 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 [𝑠𝑒𝑛(𝜄1)𝑠𝑒𝑛(𝜄2) + 𝑐𝑜𝑠(𝜄1)𝑐𝑜𝑠(𝜄2)𝑐𝑜𝑠(𝜆1 − 𝜆2)] (1)

Para o cálculo das distâncias, adotou-se 𝑅 = 6.371 km, medida que geralmente é aceita como o valor médio do
raio da Terra. Assim, utilizando-se essa medida, todas distâncias calculadas foram obtidas em quilômetros.
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inoperância como a soma dos tempos de espera, tanto para atracar quanto para iniciar as opera-

ções. Adicionalmente, foi calculada a variável de tempo de inoperância como porcentagem do

tempo total de estadia das embarcações. Essa variável é posteriormente utilizada para se avaliar

a eficiência dos procedimentos de embarque e desembarque dos portos da amostra.

3.2 Estratégia empírica

Tendo em vista o objetivo de estimar o impacto do tempo dos procedimentos portuá-

rios sobre as exportações municipais, basicamente duas metodologias de estimação poderiam

ser utilizadas: um modelo de Equilíbrio Geral Computável (CGE) ou então um modelo gravi-

tacional. Segundo Shepherd (2013a), os modelos CGE são mais indicados para análises que

buscam estimar impactos sobre o bem-estar econômico, realocação de mão-de-obra e de capital

entre setores, pois, nesses casos, o modelo gravitacional não seria uma metodologia adequada

para responder tais questões. De acordo com o autor, a vantagem comparativa na utilização do

modelo gravitacional está em avaliar a sensibilidade dos fluxos comerciais em resposta a fatores

específicos de custos de comércio, incluindo efeitos de políticas.

Diante disso, a abordagem utilizada parte uma equação gravitacional tradicional. A de-

rivação do modelo gravitacional teórico encontra-se no Apêndice A. Os modelos gravitacionais

têm sido amplamente utilizados na literatura para estimar efeitos agregados sobre o comércio de

medidas tarifárias, não tarifárias e reduções de custos associados à facilitação de comércio. En-

tre esses trabalhos, estão os de Wilson, Mann e Otsuki (2003, 2005), Helble, Shepherd e Wilson

(2007), Shepherd e Wilson (2009), Souza e Burnquist (2011a) e Paula, Silva e Almeida (2012).

Conforme a derivação apresentada no Apêndice A, o modelo gravitacional tradicionalemente

utilizado na literatura pode ser representado pela seguinte equação:

𝑋𝑗,𝑖 = 𝑌𝑖𝑌𝑗

𝑌

(︃
𝜑𝑗,𝑖

𝑄𝑖𝑄𝑗

)︃1−𝜎

(2)

Onde 𝑋𝑗,𝑖 representa as exportações do país 𝑗 para o país 𝑖, 𝑌𝑖 é a renda do país 𝑖 e

𝑌𝑗 representa a capacidade exportadora do país 𝑗. 𝑌 representa a produção mundial. 𝜑𝑗,𝑖 é o

fator que representa todos os custos de comércio entre 𝑗 e 𝑖. 𝜎 é a elasticidade de substituição

entre produtos. Os índices 𝑄𝑖 e 𝑄𝑗 , representam índices de preços, sendo também identificados

na literatura como os índices de resistência multilateral. Esses índices expressam que os fluxos

de comércio bilateral não dependem somente dos custos de comércio existentes entre os dois
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países, mas também dos custos de comércio com os demais parceiros comerciais.

Essa especificação padrão do modelo gravitacional considera os dados agregados dos

países. Considerando a base de dados coletada para a análise, e o objetivo de se estimar os

impactos do tempo dos procedimentos portuários sobre as exportações do Brasil, o modelo

pode ser diretamente adaptado para dados desagregados para municípios exportadores, para os

setores de produtos e dados em painel:

𝑋𝑘
𝑚,𝑖,𝑡 =

𝑌 𝑘
𝑖,𝑡𝑌

𝑘
𝑚,𝑡

𝑌 𝑘
𝑡

(︃
𝜑𝑘

𝑚,𝑖,𝑡

𝑄𝑘
𝑖𝑄

𝑘
𝑚

)︃1−𝜎𝑘

(3)

Nesse caso, 𝑋𝑘
𝑚,𝑖,𝑡 representa as exportações do município 𝑚 para o país 𝑖 no setor

𝑘 no ano 𝑡, 𝑌 𝑘
𝑖,𝑡 representa a produção do país 𝑖 no setor de produtos 𝑘 no ano 𝑡 e 𝑌 𝑘

𝑚,𝑡 é a

capacidade exportadora do município 𝑚, no setor 𝑘, e em um determnado ano 𝑡. 𝑌 𝑘
𝑡 representa

a produção mundial do setor 𝑘. 𝜑𝑘
𝑚,𝑖 é o fator que representa todos os custos de comercialização

entre o município 𝑚 e o país 𝑖 para uma determinada categoria de produtos 𝑘, no ano 𝑡. 𝜎𝑘 é

a elasticidade de substituição entre produtos de uma mesma categoria 𝑘. Os índices 𝑄𝑘
𝑖 e 𝑄𝑘

𝑚,

representam os índices de resistência multilateral, por hipótese invariantes no tempo. Nesse

sentido, aplicando-se o logaritmo no modelo,10 a equação gravitacional teórica do tipo log-

linear é obtida:

𝑙𝑛(𝑋𝑘
𝑚,𝑖,𝑡) =𝑙𝑛(𝑌 𝑘

𝑖,𝑡) + 𝑙𝑛(𝑌 𝑘
𝑚,𝑡) − 𝑙𝑛(𝑌 𝑘

𝑡 ) + (1 − 𝜎𝑘)𝑙𝑛(𝜑𝑘
𝑚,𝑖,𝑡)

− (1 − 𝜎𝑘)𝑙𝑛(𝑄𝑘
𝑖 ) − (1 − 𝜎𝑘)𝑙𝑛(𝑄𝑘

𝑚)
(4)

A partir dessa equação, considerando o objetivo do estudo, deve-se estabelecer uma es-

pecificação para o termo de custo 𝜑𝑘
𝑚,𝑖,𝑡 que afete o fluxo comercial dos municípios brasileiros

e que considere todos os aspectos que possam afetar o procedimento de exportação, incluindo o

tempo dos procedimentos portuários. Para melhor atender a essa necessidade, foi realizada um

decomposição do termo de custo 𝜑𝑘
𝑚,𝑖,𝑡. Para tanto, uma característica dos dados do estudo foi

fundamental para permitir tal decomposição. Os dados de exportação dos municípios brasileiros

foram obtidos com distinção do porto utilizado para realizar o transporte dos bens comerciali-

zados. A partir disso, os custos de comercialização podem ser representados pelo novo termo

10A especificação log-log é vastamente utilizada na literatura relacionada ao modelo gravitacional, tal como
nos trabalhos de de Wilson, Mann e Otsuki (2003, 2005), Helble, Shepherd e Wilson (2007), Shepherd e Wilson
(2009).
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𝜑𝑘
𝑚,𝑝,𝑖,𝑡, em que 𝑝 representa o porto utilizado para a exportação, e pela decomposição em três

componentes que incorporam todos elementos de facilitação de comércio:

𝑙𝑛(𝜑𝑘
𝑚,𝑝,𝑖,𝑡) = 𝑙𝑛(𝜇𝑘

𝑚,𝑝,𝑡) + 𝑙𝑛(𝜔𝑝,𝑡) + 𝑙𝑛(𝜓𝑘
𝑝,𝑖) (5)

Onde 𝜇𝑘
𝑚,𝑝,𝑡 representa o conjunto de variáveis que refletem qualquer fator entre o mu-

nicípio 𝑚 e o porto 𝑝 no ano 𝑡, que afete o custo total de exportação, tais como a distância

entre o município e o porto, a qualidade e disponibilidade de infraestrutura de transporte (ro-

dovias e ferrovias, por exemplo), e vantagens comparativas na produção de determinados bens.

𝜔𝑝,𝑡 representa um conjunto de variáveis que refletem as características do porto utilizado para

realização da exportação, tais como a qualidade e eficiência dos procedimentos alfandegários,

incluindo o tempo necessário para executar cada etapa do procedimento. Por fim, 𝜓𝑘
𝑝,𝑖 consiste

no conjunto de variáveis que representam custos durante o processo de comércio entre o porto

𝑝 e o país de destino 𝑖, tais como a distância entre o porto e o país, além de custos de trans-

porte da mercadoria e outras características dos países importadores. A Figura 3 ilustra essa

decomposição:

𝜇𝑘
𝑚,𝑝,𝑡

𝜔𝑝,𝑡 𝜓𝑘
𝑝,𝑖

Município
𝑚

País 𝑖Porto 𝑝

Figura 3: Decomposição dos custos de comercialização

Nesse sentido, segundo as definições de Khan e Kalirajan (2011), as variáveis repre-

sentadas por 𝜇𝑘
𝑚,𝑝,𝑡 consistem basicamente em elementos de facilitação de comércio “dentro

da fronteira”, enquanto 𝜓𝑘
𝑝,𝑖 se refere aos elementos “além da fronteira”. No entanto, 𝜔𝑝,𝑡 re-

flete os aspectos específicos de “fronteira” ao capturar características de facilitação de comércio

inerentes aos portos. Nesse caso, a equação gravitacional assume a seguinte forma:

𝑙𝑛(𝑋𝑘
𝑚,𝑝,𝑖,𝑡) =𝑙𝑛(𝑌 𝑘

𝑖,𝑡) + 𝑙𝑛(𝑌 𝑘
𝑚,𝑡) − 𝑙𝑛(𝑌 𝑘

𝑡 ) + (1 − 𝜎𝑘)𝑙𝑛(𝜇𝑘
𝑚,𝑝,𝑡) + (1 − 𝜎𝑘)𝑙𝑛(𝜔𝑝,𝑡)+

(1 − 𝜎𝑘)𝑙𝑛(𝜓𝑘
𝑝,𝑖) − (1 − 𝜎𝑘)𝑙𝑛(𝑄𝑘

𝑖 ) − (1 − 𝜎𝑘)𝑙𝑛(𝑄𝑘
𝑚)

(6)

A hipótese do estudo a ser testada é a de que o maior tempo para cumprir as etapas

do procedimento de exportação em cada porto brasileiro se reflete em custos adicionais aos
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exportadores, impactando as exportações brasileiras. Segundo o modelo teórico apresentado

no Apêndice A, esse maior custo possivelmente se reflete em um menor volume de comércio

brasileiro. No entanto, para que essa hipótese seja testada, é necessário considerar os problemas

decorrentes de variáveis omitidas dos aspectos de facilitação de comércio “dentro” e “além” da

fronteira.

De acordo com o modelo construído, é necessário incluir na equação a ser estimada

vários fatores que representam custos ao longo de todo o processo de comércio internacional.

Todavia, alguns desses fatores, principalmente os que estão relacionados ao termo de facilita-

ção “dentro da fronteira”, 𝜇𝑘
𝑚,𝑝,𝑡, e “além da fronteria”, 𝜓𝑘

𝑝,𝑖, são não observáveis ou difíceis

de mensurar com precisão para os diversos municípios e países da amostra. A não inclusão

desses fatores poderia levar a estimativas viesadas dos coeficientes das variáveis de tempo dos

procedimentos portuários. Tendo em vista esses possíveis problemas, o estudo constrói uma es-

tratégia de identificação baseada na elaboração de hipóteses acerca dos elementos de facilitação

de comércio e na construção de um modelo gravitacional em diferenças.

Considerando os elementos de facilitação do componente “dentro da fronteira”, 𝜇𝑘
𝑚,𝑝,𝑡,

o estudo utiliza uma abordagem análoga a de Djankov, Freund e Pham (2010), na qual uma

equação gravitacional em diferenças é estimada. O estudo estima uma equação gravitacional,

na qual as variáveis são calculadas como a razão de duas observações referentes às exportações

de dois países localizados em um mesma região geográfica. Porém, diferentemente do que

realizado pelos autores, no presente estudo, as razões construídas consideram municípios em

vez de um mesmo país. O objetivo com a adoção dessa estratégia é eliminar a necessidade de

se controlar os fatores regionais que possam afetar o volume de exportações de um determinado

município.

Nesse caso, a diferença no modelo gravitacional é realizada entre observações referen-

tes a municípios localizados geograficamente próximos. A construção desses grupos deve ser

conduzida de forma que as características de facilitação “dentro da fronteira” observadas dos

municípios de um mesmo grupo sejam semelhantes entre si. Para a construção desses grupos

de municípios foi utilizada a análise de cluster hierárquico utilizando-se a distância geográfica

como variável de dissimilaridade entre os municípios (Seção 3.3). A Figura a seguir ilustra a

construção do cluster.
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Cluster

Observação
Municipal 1

Observação
Municipal 2

País 1

País 2

Porto 1

Porto 2

Figura 4: Construção do cluster para municípios geograficamente próximos.

Ao utilizar a abordagem de construção de razões com municípios localizados suficien-

temente próximos, de tal maneira que as características de facilitação de comércio “dentro da

fronteira” possam ser consideradas as mesmas, elimina-se a necessidade de se controlar esses

fatores que afetam as exportações dos municípios. Portanto, a primeira hipótese identificadora

do modelo é a de que municípios pertencentes a um mesmo cluster compartilham das mes-

mas características em termos de facilitação de comércio regional, tais como o ambiente de

negócios, a infraestrutura em geral, e qualquer outro fator que afete os custo de comércio.

Entretanto, apenas essa estratégia não é suficiente para eliminar todos os componen-

tes não observáveis do termo 𝜇𝑘
𝑚,𝑝,𝑡. Para tanto, essa estratégia deve ser complementada por

uma segunda hipótese identificadora, segundo a qual, dados dois municípios pertencentes a

um mesmo cluster, os componentes de 𝜇𝑘
𝑚,𝑝,𝑡 que são diferentes para dois portos distintos são

invariantes no curto prazo.11

Sendo assim, controlados os fatores específicos aos municípios pelos clusters, adicio-

nando a hipótese de que os aspectos entre o porto e os municípios de um mesmo cluster que

afetem o comércio não variem de um ano para outro, então se um modelo de efeitos fixos for

estimado, o termo de elementos de facilitação de comércio “dentro da fronteira”, 𝜇𝑘
𝑚,𝑝,𝑡, pode

ser eliminado da equação.

Com relação aos elementos de facilitação “além da fronteira”, assume-se também que

todas variáveis que poderiam ser incluídas nesse termo são invariantes no tempo. Essa hipótese

é razoável, na medida em que a maioria dos modelos gravitacionais estimados encontrados na

literatura consideram como características dos países variáveis que são invariantes no tempo,
11Aqui supõe-se que de um ano para o outro a facilitação de comércio “dentro da fronteira” que envolve o

município exportador e o porto utilizado não se altera. Essa hipótese é razoável no sentido da infraestrutura
regional. O investimento na construção de uma nova ferrovia, interligando uma determinada região e um porto
específico por exemplo, leva vários anos para se efetivar.
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tais como a distância entre os países, a área dos países, idioma, fronteira comum, relações

coloniais, blocos regionais, entre outras características.

A partir dessa hipótese, a estimação de um modelo de efeitos fixos também eliminaria

a necessidade da inclusão de variáveis do termo de facilitação “além da fronteira”, 𝜓𝑘
𝑝,𝑖. De

fato, o modelo de efeitos fixos consiste em um tratamento adequado para estimação da equação

gravitacional, uma vez que permite o controle da heterogeneidade dos países, e do efeito de

outras variáveis omitidas não observáveis ou difíceis de mensurar, mas que são invariantes no

tempo (tais como os índices de resistência multilateral, 𝑄𝑘
𝑖 e 𝑄𝑘

𝑚), de forma a eliminar viéses

decorrentes da sua omissão (WILSON; MANN; OTSUKI, 2005). Portanto, incorporando ao

modelo as hipóteses acerca dos elementos de facilitação “dentro da fronteira” e “além da fron-

teira”, realizando a construção de razões de observações municipais pertencentes à um mesmo

cluster, e utilizando o modelo de efeitos fixos, obtem-se a seguinte equação:

𝑙𝑛

(︃
𝑋𝑘

𝑚1,𝑝1,𝑖1,𝑡

𝑋𝑘
𝑚2,𝑝2,𝑖2,𝑡

)︃
= 𝛽1𝑙𝑛

(︃
𝑌 𝑘

𝑚1,𝑡

𝑌 𝑘
𝑚2,𝑡

)︃
+ 𝛽2𝑙𝑛

(︃
𝑌 𝑘

𝑖1,𝑡

𝑌 𝑘
𝑖2,𝑡

)︃
+ 𝛽3𝑙𝑛

(︃
𝜔𝑝1,𝑡

𝜔𝑝2,𝑡

)︃
(7)

Onde 𝑋𝑘
𝑚1,𝑝1,𝑖1,𝑡 são as exportações da observação municipal 𝑚1, do produto 𝑘, pelo

porto 𝑝1, com destino ao país 𝑖1 no ano 𝑡 e 𝑋𝑘
𝑚2,𝑝2,𝑖2,𝑡 são as exportações da observação munici-

pal 𝑚2, pertencente ao mesmo cluster de 𝑚1, do produto 𝑘, que foram despachadas pelo porto

𝑝2, com destino ao país 𝑖2 no ano. As demais variáveis são definidas como anteriormente.

Optou-se pela criação das razões entre observações municipais referentes à exporta-

ção de um mesmo produto, mas que realizaram suas exportações por meio de portos distintos.

Essa opção permite o controle de características intrínsecas à cada categoria de produtos e que

não são observadas, tais como a elasticidade de substituição, eliminando viéses decorrentes da

omissão dessas variáveis.12

A estratégia de construir razões de observações municipais embora possa limitar a aná-

lise dos efeitos do tempo de comercialização apenas sobre os municípios que já exportam, apre-

12Para a construção das razões entre as observações algumas restrições foram feitas. Em primeiro lugar, a
observação do numerador e a do denominador devem ser obrigatoriamente referentes a portos distintos. Isso foi
feito para se evitar que os coeficientes da variável de tempo fosse omitido durante as estimações. Outra restrição
imposta foi à categoria de produtos. Tanto no numerador quanto no denominador, as observações são referentes à
mesma categoria de produtos. Com relação ao país de destino, no entanto, não são feitas restrições. Isto é, a razão
pode ser construída com observações referentes a um mesmo país de destino, ou países distintos. Essa opção de
não restringir o país de destino permite um maior número de observações para realização das estimações. Por fim,
com relação ao município de origem as razões construídas abrangem todas as observações municipais pertencentes
a um mesmo cluster, incluindo-se razões entre o mesmo município exportando o mesmo produto, mas utilizando-
se portos distintos. Segundo as hipóteses estabelecidas e o desenho do modelo a utilização dessas razões permite
o controle de característica intrínsecas ao município de origem que não são observadas e podem resultar em vieses
das estimações.
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senta várias vantagens do ponto de vista econométrico. Além da eliminação de componentes

não observados, a abordagem permite também a redução dos problemas de endogeneidade entre

as características de facilitação de comércio e as exportações brasileiras (DJANKOV; FREUND;

PHAM, 2010). Sob a hipótese de que investimentos em facilitação de comércio dentro da fron-

teira ocorrem em escala regional, de tal forma que municípios localizados geograficamente

próximos se beneficiem da mesma maneira, então a utilização de razões de observações muni-

cipais pertencentes a um mesmo cluster elimina a presença da endogeneidade existente entre o

volume de comércio do município e os aspectos “dentro da fronteira”. Adicionalmente, como

a razão é realizada com dados de municípios e portos de um mesmo país, no caso, o Brasil,

qualquer canal endógeno entre custos e volume de comércio que possa afetar os resultados em

uma escala nacional, também é eliminado.

A partir desse modelo, a especificação econométrica adotada para estimar os impactos

do tempo dos procedimentos portuários sobre as exportações brasileiras envolve as variáveis

coletadas descritas na seção 3.1. Dessa forma, para captar a renda dos países importadores foi

utilizada a variável de Produto Interno Bruto (PIB) dos países importadores no ano 𝑡. Usu-

almente os estudos empíricos utilizam o PIB como medida das rendas dos países envolvidos

nas transações comerciais. No entanto, em se tratando de um modelo desagregado para dados

municipais, o PIB possivelmente não seria a melhor variável a ser utilizada para captar o termo

de capacidade exportadora dos municípios.13 A fim de melhor captar esse termo, utilizou-se o

coeficiente de exportação dos municípios, calculado como a razão entre o total exportado por

cada município em um dado setor e o PIB municipal, em um determinado ano 𝑡.14

Por fim, o termo de facilitação de comércio “de fronteira” deve incluir as características

dos portos que afetam as exportações brasileiras. Para tanto, inclui-se na equação a consigna-

ção média dos portos,15 o número de atracações e as variáveis de tempo dos procedimentos

13Isso pode ser explicado pelo fato de os municípios geralmente possuírem uma gama de setores de produ-
ção muito mais limitada do que a de um país. Além disso, crescimentos no PIB municipal estarão associados a
maiores fluxos comerciais se esses crescimentos ocorressem no setor exportador. Se o crescimento da renda muni-
cipal for fortemente atrelado ao setor de serviços, por exemplo, a renda municipal pode não afetar as exportações
municipais.

14Para fins de comparação, modelos com a variável PIB municipal, e PIB decomposto entre componentes de
demanda doméstica e componente de exportações, também foram estimados (Apêndice 18). Em todos os casos,
os coeficientes das variáveis de interesse não se alteram significativamente em comparação com os modelos com
PIB municipal ou coeficiente de exportações.

15Segundo a ANTAQ, a consignação média é o indicador que permite aferir a tonelagem média das unidades
de contêineres transportados pelas embarcações, e é calculado como a quantidade média de contêineres carrega-
dos/descarregados por navio.
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portuários. Portanto, a equação empírica pode ser escrita da seguinte forma:

𝑙𝑛

(︃
𝑋𝑘

𝑚1,𝑝1,𝑖1,𝑡

𝑋𝑘
𝑚2,𝑝2,𝑖2,𝑡

)︃
=𝛼𝑡 + 𝛽1𝑙𝑛

(︃
𝐶𝑜𝑒𝑓.𝐸𝑥𝑝𝑘

𝑚1,𝑡

𝐶𝑜𝑒𝑓.𝐸𝑥𝑝𝑘
𝑚2,𝑡

)︃
+ 𝛽2𝑙𝑛

(︃
𝑃𝐼𝐵𝑖1,𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑖2,𝑡

)︃
+ 𝛽3𝑙𝑛

(︃
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑝1,𝑡

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑝2,𝑡

)︃
+

𝛽4𝑙𝑛

(︃
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑝1,𝑡

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑝2,𝑡

)︃
+ 𝛽5𝑙𝑛

(︃
𝑁𝑟𝑜.𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐𝑝1,𝑡

𝑁𝑟𝑜.𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐𝑝2,𝑡

)︃
+ 𝜀𝑘

𝑚1,𝑚2,𝑝1,𝑝2,𝑖1,𝑖2,𝑡

(8)

Onde o termo 𝛼𝑡 representa um conjunto de variáveis dummies de ano, utilizadas para

captar efeitos intrínsecos de cada ano. 𝐶𝑜𝑒𝑓.𝐸𝑥𝑝𝑚,𝑡 é o coeficiente de exportações do municí-

pio 𝑚, para setor de produtos 𝑘, no instante 𝑡. 𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡 representa o PIB do país importador 𝑖,

no ano 𝑡. 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑝,𝑡, se refere às variáveis do tempo dos procedimentos portuários no porto 𝑝 e

no ano 𝑡. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑝,𝑡 é a consignação média e 𝑁𝑟𝑜.𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐𝑝,𝑡 é o número de atracações, ambos

no porto 𝑝 e ano 𝑡. 𝜀𝑘
𝑚1,𝑚2,𝑝1,𝑝2,𝑖1,𝑖2,𝑡 é um termo de erro aleatório. As estimações realizadas

basearam-se em 4 especificações básicas, nas quais diferentes medidas de tempo dos procedi-

mentos foram inseridas na equação com o objetivo de melhor se estimar o impacto das diversas

etapas do procedimento portuário.

Segundo Nordas (2006), o tempo de transporte das mercadorias, ou de realização do

procedimento de comercialização também podem apresentar efeitos sobre as exportações na

margem extensiva de comércio. Isto é, o tempo representa custos aos exportadores de uma

determinada localidade, o que pode afetar tanto o volume de produtos exportados (margem

intensiva) quanto o número de setores e firmas que participam do mercado internacional (mar-

gem extensiva). Nesse sentido, duas medidas de exportações foram utilizadas como variáveis

dependentes nas equações estimadas no estudo.

A primeira foi o volume exportado em dólares. As estimações com essa variável de-

pendente resultam em estimativas do impacto das variáveis de tempo dos procedimentos por-

tuários sobre a margem intensiva de comércio. Isto é, estima-se o efeito de reduções no tempo

dos procedimentos portuários sobre a intensidade dos volumes de comércio apenas daqueles

municípios que já são exportadores e apenas dos produtos que já são exportados. Os resultados

das estimações para os efeitos sobre a margem intensiva encontram-se na seção 4.3.

Considerando as limitações impostas pelo elevado nível de detalhamento dos dados, o

estudo não visa uma análise rigorosa sobre os efeitos do tempo dos procedimentos portuários

sobre a margem extensiva de comércio. Nesse sentido, nenhum modelo de probabilidade foi
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estimado, tal como usualmente esse tipo de análise é realizada na literatura. Em vez disso, o es-

tudo adota uma abordagem semelhante à de Moreira et al. (2013) na qual o número de produtos

exportados é utilizado como variável dependente no lugar da variável de valor exportado.

Nesse sentido, a segunda medida utilizada como variável dependente nos modelos foi o

número de categorias de produtos exportado. Nessa etapa, o objetivo é analisar em que medida

o tempo dos procedimentos portuários podem afetar a diversificação das exportações dos mu-

nicípios brasileiros. Essa variável foi medida como o número total de diferentes categorias de

produtos agregadas pela Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM em 8 dígitos exportada

por um determinado porto e com destino a um determinado país.16 Os resultados das estima-

ções desses modelos encontram-se na seção 4.4. Ademais, o estudo conta com a realização de

uma série de testes de sensibilidade das estimações em resposta à mudanças na especificação

do modelo, nas restrições das razões da variável dependente e à variações nos portos, produtos

e países pertencentes à amostra. Os resultados desses testes são apresentados na seção 4.5.

3.3 Análise de cluster

A análise de Cluster é um procedimento de estatística multivariada cujo objetivo prin-

cipal é buscar por padrões nos dados de forma a identificar subgrupos relativamente homogê-

neos entre as observações denominados clusters. O procedimento atua de forma a encontrar o

melhor ajustamento das observações, de tal forma que dentro de cada cluster haja grande simi-

laridade entre as observações, mas que os grupos sejam distintos entre si. A grande vantagem

da análise de cluster em relação a outros métodos é que não é necessário identificar a priori os

critérios de identificação dos grupos.

Existem basicamente dois procedimentos de cluster para agrupar as observações, o

cluster hierárquico e o não-hierárquico. O primeiro procedimento começa com n clusters, um

para cada observação, e termina com um único cluster englobando todas as n observações.

Em cada etapa do procedimento uma observação ou um cluster de observações é absorvido

por outro cluster. O procedimento não-hierárquico, utiliza um critério de classificação ótima a

partir de um centroide inicial e então as observações são divididas em K clusters mutuamente

exclusivos.

16Embora os resultados não apresentem um efeito do tempo no porto sobre a probabilidade de novas empresas e
setores produtivos entrarem no mercado internacional como exportadores, eles apresentam os efeitos do tempo no
porto sobre a diversificação da pauta de exportações de um determinado município em um determinado porto e com
destino a um país específico. Nesse sentido, o resultados apresentados podem ser interpretados como evidências
dos efeitos do tempo no porto sobre a margem extensiva de comércio.
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A análise de cluster foi utilizada para agrupar os municípios brasileiros exportadores

segundo a distância geográfica entre si. Municípios mais próximos tendem a possuir caracte-

rísticas semelhantes no que se refere ao ambiente de negócios, à eficiência na especialização de

produção em determinados setores, a inclusive são semelhantes em aspectos de infraestrutura,

tais como a qualidade e disponibilidade de rodovias, ferrovias, entre outros. Nesse caso, o me-

lhor método a ser utilizado é o hierárquico, uma vez que, não requer a determinação do número

de clusters a priori. Além disso, como a distância geográfica é a única medida adotada para o

agrupamento dos municípios, utilizando-se esse método é possível estabelecer um critério de

distância máxima entre municípios pertencentes à um mesmo cluster.

Qualquer procedimento de cluster requer, no entanto alguma medida de similaridade

ou dissimilaridade entre cada par de observações. No caso do presente estudo, a medida de

dissimilaridade adotada foi a própria distância geográfica em quilômetros entre os municípios.

Nesse sentido, a matriz de dissimilaridade foi definida como a matriz simétrica de distâncias

de cada município entre si. A partir dessa matriz, foi estabelecido um limite máximo de 40

quilômetros entre os municípios pertencentes a um mesmo cluster. A escolha do limite de 40

quilômetros de distância foi realizado com base em uma análise de sensibilidade. Quanto menor

o valor do limite, maior o número de municípios que não seriam agrupados em cluster algum.

Por outro lado, quanto maior esse limite, mais enfraquecida a hipótese de identificação se torna,

uma vez que municípios distantes não compartilham de características de infraestrutura seme-

lhantes. Considerando esse trade-off entre perda informações e enfraquecimento da hipótese

de identificação, foram realizados agrupamentos considerando diferentes limites de quilometra-

gem máxima entre os municípios. A Tabela 1 apresenta três agrupamentos realizados para 25,

40 e 55 quilômetros, respectivamente como limite de distância máxima.

É possível notar que, ao se estabelecer pequenos limites de distâncias, como 25 quilô-

metros, apresenta poucos clusteres, porém perde-se a informação de 640 municípios que não

são agrupados em nenhum cluster. Por outro lado, grandes distâncias como limite acabam por

diminuir a perda de informações. Com um limite de 55 quilômetros, apenas 199 municípios são

perdidos. No entanto, os clusteres começam a ficar excessivamente extensos e com um grande

número de municípios, enfraquecendo assim a hipótese identificadora de que municípios per-

tencentes à um mesmo cluster compartilham das mesmas características de facilitação “‘dentro

da fronteira”
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Tabela 1: Cluster hierárquico - Limites de quilometragem máxima

25 km 40 km 55 km
Número de municípios

por cluster
Total de

Municípios
Número de

clusters
Total de

Municípios
Número de

clusters
Total de

Municípios
Número de

clusters
1 640 640 347 347 199 199
2 478 239 330 165 252 126
3 264 88 228 76 168 56
4 176 44 176 44 156 39
5 145 29 120 24 110 22
6 54 9 144 24 108 18
7 42 6 98 14 105 15
8 16 2 112 14 88 11
9 9 1 63 7 63 7

10 30 3 80 8 100 10
11 22 2 33 3 55 5
12 - - 24 2 12 1
13 - - 39 3 26 2
14 - - 28 2 42 3
15 - - - - 45 3
16 - - 16 1 32 2
17 - - - - 102 6
18 - - - - - -
19 - - 38 2 57 3
20 - - - - - -
21 - - - - 21 1
22 - - - - 22 1
23 - - - - 46 2
24 - - - - - -
25 - - - - 25 1
26 - - - - - -
27 - - - - - -
28 - - - - - -
29 - - - - - -
42 - - - - 42 1

Fonte: Elaboração própria.

A análise de cluster hierárquico apresenta distintos métodos de aglomeração. Os mé-

todos de Single Linkage (Ligação Simples ou Critério do vizinho mais próximo), Complete

Linkage (Ligação Completa ou Vizinho mais distante), Average Linkage (Ligação Média), Cen-

troide e Mediana são alguns exemplos das diferentes técnicas de aglomeração existentes. No

caso do agrupamento de municípios pela distância geográfica, o método mais indicado é o

Average Linkage (Ligação Média) porque possui algumas propriedades desejadas, tais como

monotonicidade,17 espacialmente não distorcivo18 e relativamente insensível à presença de ou-

tliers.19

17No caso de um cluster agrupar outro cluster à uma distância menor que aquela verificada entre os agrupa-
mentos de dois clusters na etapa anterior, esse fato é chamado de inversão ou reversão. Nesse sentido, um método
hierárquico no qual inversões não podem ocorrer são definidos como monotônicos.

18Um cluster que não altera as propriedade espaciais é dito não distorcivo. O método Single Linkage por
exemplo tende a distorcer a distância entre clusters, uma vez que novos clusters tendem a se mover para mais
próximos das observações individuais. O Complete Linkage, por outro lado, apresenta o efeito oposto causando
uma dilatação espacial, já que clusters novos tendem a se mover para mais distantes das observações individuais.

19No caso do Average Linkage outliers tendem a permanecer isolados em vez de serem agrupados em grandes
clusters.
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4 RESULTADOS

4.1 Os portos brasileiros e o comércio internacional

A presente seção apresenta uma análise dos portos brasileiros utilizados no estudo no

que diz respeito à suas áreas de influência, pautas de exportação e principais mercados de des-

tino. Segundo a Figura 5 é possível estabelecer a importância relativa de cada porto da amostra

em relação à seu volume de comércio realizado. O porto de Santos destoa como o porto com

maior volume de exportações realizados no período, totalizando quase US$ 64 Bilhões em 2012.

Em seguida, os portos de Vitória e Sepetiba se destacam como portos semelhantes em relação

ao total exportado, apresentando um total de exportações equivalentes à aproximadamente a

metade do resultado de Santos.
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Fonte: Elaborado a partir dos dados obtidos do sistema Alice-Web (2015).

Figura 5: Portos analisados - Total exportado em Bilhões de US$ de 2010 a 2012

Com resultados um pouco inferiores, os portos de Paranaguá, Itaqui e Rio Grande

apresentaram resultados entre 12 e 18,5 bilhões de dólares em 2012. Itajaí e Rio de Janeiro ex-

portaram entre 6, 8 e 9 bilhões de dólares no período. Vila do Conde, Salvador e São Francisco
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do Sul foram responsáveis por resultados mais modestos entre 3 e 4 bilhões de dólares expor-

tados. Por fim, os portos de Suape, Santarém, Fortaleza, Belém e Imbituba não atingiram US$

1 bilhão em produtos exportados. Apesar desse baixo resultado em comparação aos demais

portos brasileiros, esses portos não deixam de ser importantes regionalmente.

De fato, a existência de um grande número de portos com volume do comércio signifi-

cativo é uma das vantagens de se utilizar o Brasil para e realização deste estudo. As dimensões

continentais do país garantem a presença de um grande número de portos com volume de co-

mércio significativo, o que permitem uma variabilidade dos dados no que se refere à produtos

comercializados e países parceiros comerciais. Os estudos empíricos encontrados na literatura

usualmente são realizados para variáveis agregadas, não apresentando dados com tais caracte-

rísticas.

Segundo dados do sistema Alice-web, considerando-se o período entre 2010 e 2012,

esses portos foram responsáveis por cerca de 77,6% das exportações totais brasileiras, e cerca

de 92,7% das exportações realizadas por vias marítimas. Com relação à evolução temporal das

exportações realizadas por esses portos, verifica-se um aumento expressivo das exportações da

grande maioria dos portos de 2010 para 2011. No entanto, entre 2011 e 2012 a maioria dos

portos apresentou queda no volume de exportações. Mesmo os portos que tiveram aumento nas

exportações de 2011 para 2012, obtiveram taxas de crescimento baixas.

Outra característica relevante para a caracterização dos portos é a origem das exporta-

ções. Esse tipo de caracterização é relevante na medida em que permite o delineamento de quais

regiões e estados fazem mais uso de cada porto, permitindo assim uma melhor compreensão do

papel de cada porto na realização do comércio internacional Brasileiro.

Dos 5.563 municípios brasileiros, apenas 33,7% (1.876) exportaram no período entre

2010 a 2012. Desses municípios, os 34 maiores exportadores foram responsáveis por mais da

metade do volume total exportado no período (50,5%). A Tabela 2 apresenta a região de origem

das exportações para cada porto da amostra. Para uma análise mais rigorosa, o Apêndice C

apresenta uma tabela com o estado de origem das exportações de cada porto. Adicionalmente,

para melhor ilustrar a área de influência de cada porto, o apêndice apresenta também a Figura 8

que ilustra a localização geográfica dos municípios exportadores que utilizaram cada porto da

amostra entre 2010 e 2012 com indicação para o volume exportado.
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Tabela 2: Origem das exportações por região brasileira e porto utilizado

Região

Porto Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
Não

Especificado
Total Geral

Belém 96,77% 0,30% 0,14% 1,99% 0,79% - 100%
Fortaleza 1,07% 97,72% 0,00% 0,90% 0,30% 0,01% 100%
Imbituba - - 1,83% 16,35% 81,82% - 100%
Itajaí 0,52% 0,16% 2,12% 2,03% 95,18% - 100%
Itaqui 80,04% 18,59% 0,69% 0,66% 0,03% - 100%
Paranaguá 0,66% 0,70% 13,00% 9,21% 76,40% 0,03% 100%
Rio de Janeiro 0,03% 0,19% 0,38% 99,10% 0,30% 0,00% 100%
Rio Grande 0,03% 0,17% 0,61% 1,88% 97,32% - 100%
Salvador 0,75% 94,37% 0,33% 4,05% 0,51% - 100%
Santarém 59,69% 0,48% 35,27% 4,18% 0,38% - 100%
Santos 0,68% 1,28% 13,55% 81,75% 2,69% 0,05% 100%
São Francisco
do Sul

0,42% 0,97% 10,51% 6,02% 82,06% 0,02% 100%

Sepetiba 0,16% 0,49% 0,02% 99,27% 0,06% - 100%
Suape 2,96% 86,86% 0,02% 9,86% 0,31% - 100%
Vila do Conde 99,34% 0,28% 0,02% 0,25% 0,12% - 100%
Vitória 0,04% 5,55% 6,85% 87,54% 0,01% 0,01% 100%
Fonte: Elaborado a partir dos dados do Sistema Alice-Web para o período de 2010 a 2012.

Segundo a Tabela 2, em geral, cada porto atende principalmente a região na qual está

instalado. Em alguns casos, regiões próximas também apresentam participação importante nas

exportações de cada porto. Esse resultado pode ser um indicador de que a distância seria um

fator relevante para explicar a escolha do porto pelos municípios exportadores. De fato, segundo

as informações do Apêndice C grande parte das exportações de cada porto é determinada por

estados e municípios localizados próximos ao porto.

No entanto, alguns portos da amostra, como Santarém por exemplo, apresentam fluxos

relevantes de municípios distantes do porto. Esse tipo de perfil está mais associado aos produtos

comercializados por cada porto. Nesse sentido, os produtos usualmente transacionados por

cada porto são fator importante para a caracterização dos terminais da amostra. O Apêndice D

apresenta a tabela que detalha a pauta de exportações de cada um dos portos da amostra, segundo

a categoria de produtos do Sistema Harmonizado em 2 dígitos. Segundo os dados, portos como

os de Santos, Paranaguá, Rio Grande, Salvador e Fortaleza apresentam uma pauta de produtos

mais diversificada em relação ao demais. Por outro lado, outros portos como Itaqui, Vitória e

Santarém são bastante concentrados em produtos de mesma categoria. Em Itaqui, por exemplo,

quase 80% de suas exportações são compostas por minérios, escórias e cinzas. Em Santarém,

mais da metade de suas exportações são compostas por sementes e frutos oleaginosos, grãos,

sementes e frutos diversos, plantas industriais ou medicinais e palhas e forragens principalmente

com origem em municípios do Mato Grosso e do Pará.

Os portos da amostra também podem ser caracterizados de acordo com os mercados
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de destino das exportações de cada um deles. A Tabela 3 apresenta os continentes de destinos

das exportações de cada porto da amostra para o período de 2010 a 2012.

Tabela 3: Destinos das exportações

Continente

Porto África
América
do Norte

América
do Sul Ásia Europa Oceania

Outros
destinos

Total
geral

Belém 1,96% 27,72% 15,38% 24,46% 29,64% 0,04% 0,81% 100%
Fortaleza 1,38% 9,46% 4,15% 7,59% 74,74% 0,15% 2,52% 100%
Imbituba 1,14% 2,73% 40,24% 9,74% 41,67% 0,36% 4,12% 100%
Itajaí 3,91% 38,72% 29,83% 9,73% 17,23% 0,01% 0,58% 100%
Itaqui 7,27% 16,82% 5,85% 30,73% 38,50% 0,82% 0,02% 100%
Paranaguá 8,49% 4,59% 9,13% 50,48% 25,24% 0,18% 1,89% 100%
Rio de Janeiro 8,64% 13,19% 6,31% 42,70% 27,43% 0,42% 1,31% 100%
Rio Grande 12,14% 25,31% 40,31% 10,80% 7,67% 0,27% 3,49% 100%
Salvador 4,13% 26,22% 16,39% 25,64% 23,28% 0,33% 4,00% 100%
Santarém 0,18% 17,78% 4,85% 61,86% 15,13% 0,09% 0,11% 100%
Santos 1,06% 19,46% 16,48% 24,09% 37,98% 0,09% 0,84% 100%
São Francisco do Sul 1,57% 22,77% 2,77% 1,73% 71,16% 0,01% 0,00% 100%
Sepetiba 9,44% 17,01% 15,39% 32,11% 23,71% 0,56% 1,80% 100%
Suape 7,22% 14,35% 10,53% 51,55% 16,12% 0,18% 0,06% 100%
Vila do Conde 0,33% 6,87% 1,08% 61,94% 28,97% 0,46% 0,36% 100%
Vitória 2,95% 13,47% 5,27% 54,05% 23,44% 0,11% 0,71% 100%
Fonte: Elaborado a partir dos dados do Sistema Alice-Web para o período de 2010 a 2012.

Exportações para a África e Oceania representam pequena parcela do total enviado

no período. Fortaleza e São Francisco do Sul exportam basicamente para países Europeus.

Paranaguá, Santarém, Suape, Vila do Conde e Vitória exportam principalmente para países

Asiáticos. Imbituba e Rio Grande, os dois portos mais ao sul do país são os que apresentam

maior participação dos países da América do Sul como destino final das exportações. Em

Itajaí, por outro lado, o principal destino são países da América do Norte. Os demais portos

apresentam menos concentração com relação aos continentes de destino das exportações. Para

uma análise mais detalhada, o Apêndice E apresenta uma tabela com a participação dos países

de destino das exportações de cada porto ao longo do período entre 2010 e 2012.

4.2 Tempo dos procedimentos

Os portos são a principal porta de entrada e saída de mercadorias quando os fluxos

comerciais entre países são analisados. No Brasil, em particular, o modal marítimo é a principal

opção de exportadores e importadores brasileiros para movimentar mercadorias. Segundo dados

do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, entre 2004 e 2013,

cerca de 82,6% do valor total e 95,8% do peso em quilogramas das exportações brasileiras

foram realizadas por meio de portos.

Apesar dessa grande importância relativa dos portos nos fluxos de comércio brasileiro,
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a qualidade e eficiência destes é alvo de críticas no país. Utilizando um indicador que mede

a qualidade dos portos,20 é possível traçar um ranking de países em relação à sua qualidade e

eficiência portuária (Apêndice B). Segundo os dados, em 2013 o Brasil ocupava a 130a posição

em um ranking com 148 países. Esse resultado, embora esteja sujeito à críticas, revela em

parte a grande preocupação das empresas brasileiras com a qualidade e eficiência dos portos

nacionais. Nesse sentido, é muito importante que a literatura acadêmica apresente estimações

dos impactos de políticas que visem a melhoria dos portos brasileiros, seja sob a forma de

investimentos em infraestrutura ou sob a forma de estímulos à eficiência portuária. O presente

estudo vai ao encontro dessa necessidade, uma vez que o tempo dos procedimentos portuários

pode ser considerado uma medida da eficiência e qualidade da infraestrutura portuária.

A primeira informação relevante para caracterizar os portos é o tempo de estadia total,

o qual consiste no tempo decorrente do momento em que o navio chega ao porto até o momento

de sua desatracação. A Figura 6 apresenta o tempo de estadia de cada porto da amostra.
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Figura 6: Portos analisados - Tempo de estadia médio

20O indicador é o chamado “Qualidade da Infraestrutura Portuária”, do Fórum Econômico Mundial. A variável
mede a percepção geral de empresários do país a respeito de suas instalações portuárias. As informações estão
disponíveis no relatório anual “Global Competiveness Report” e no banco de dados do Banco Mundial.
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Segundo as informações da Figura 6,21 os portos de Imbituba e Rio de Janeiro podem

ser considerados os mais ágeis com menores tempo de estadia. Por outro lado, São Francisco

do Sul destaca-se como o mais demorado, levando mais de 70 horas para realizar todo o pro-

cedimento de comercialização. Vale destacar também que, durante o período analisado, apenas

os portos de Itaqui, Paranaguá, Suape Itajaí e Imbituba reduziram o tempo de estadia. Esse

resultado aponta para uma necessidade latente de investimentos nos portos brasileiros que estão

a cada ano se tornando mais lentos na execução dos procedimentos de exportação e importação

de mercadorias.

A Tabela 4 apresenta informações adicionais referentes às variáveis de tempo dos por-

tos da amostra. Segundo as informações, em média, os portos brasileiros da amostra apresentam

um tempo de estadia de 28 horas e 12 minutos. Desse total, 15 horas e 42 minutos são gastos,

em média, com o navio atracado e o restante são perdidos em esperas.

Tabela 4: Análise descritiva das variáveis de tempo

Variável Observações Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo
Tempo de Estadia 48 28,2 25,5 13,6 10,3 70,3
Tempo Atracado 48 15,7 12,7 9,7 5,7 48,9
Tempo de Inoperância 48 13,6 11,8 11,8 0 60,2
Tempo de Espera para
Atracação 48 12,5 11,4 11,9 0 57,6

Tempo de Espera para
Início das Operações 48 1,1 0,8 1,6 0 10,6

Tempo de Operação 48 12,5 9,6 8,2 4,4 44,1
Tempo de
Desatracação 48 2,1 1,3 3,5 0 24,4

Fonte: ANTAQ (2015)

A Tabela 4 também fornece informações a respeito da variação nos tempos dos portos

da amostra. Enquanto existem portos cujo tempo de inoperância é igual a zero, ou seja, não

existem esperas, outros portos chegam a apresentar até 60 horas e 12 minutos com o navio pa-

rado no porto sem realizar qualquer operação. Com relação ao tempo de operação, os resultados

também variam bastante entre os portos. Enquanto o porto mais ágil despende 4 horas e 24 mi-

nutos para realizar as operações, o porto mais lento demora cerca de 44 horas para realizar a

mesma etapa do procedimento.

Para uma melhor compreensão da composição do tempo de estadia, a Figura 7 apre-

senta as informações de cada etapa do processo de comercialização dos portos da amostra ao

21Três ajustes forma realizados na base de dados de tempo para a presença de outliers. Verificando os dados
mensais, os portos de Salvador em abril de 2011, Paranaguá em março de 2011, e Fortaleza em agosto 2012
apresentaram dados de tempo de estadia excessivamente acima de suas médias mensais, afetando o valor anual
dessa medida. Nesse sentido, foi realizada a substituição das observações mensais afetadas pela média mensal de
cada porto, para o cálculo da medida de tempo anual desses portos.
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longo do período analisado. Cada barra do gráfico representa um ano da amostra na sequência

de 2010 a 2012, sendo cada etapa do procedimento somada igual ao tempo de estadia.
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Figura 7: Portos analisados - Tempo médio das etapas do procedimento portuário

O tempo de operação varia muito entre os porto da amostra e ao longo dos anos da

amostra também. De fato, essa medida de tempo capta a eficiência na realização do embarque

e desembarque de mercadorias de cada porto. Santarém e Itaqui são exemplos de portos cujo

tempo de operação é elevado em relação aos demais portos da amostra. Por outro lado, Rio

Grande e Imbituba são exemplos de portos com tempo de operação mais ágil relativamente. De

acordo com a Figura 7, o tempo de desatracação representa pequena parcela do tempo total do

procedimento. Santarém em 2012 apresentou o maior tempo médio para desatracar um navio.

Todavia, na média para a amostra, os portos demoram cerca de 2 horas para desatracar um

navio.

O tempo de espera para atracação, na grande maioria dos portos analisados, é a etapa

que mais contribui para o tempo de estadia total. São Francisco do Sul, por exemplo apresenta

o tempo de espera para atracação mais elevado da amostra. Ao longo dos anos da amostra, essa

etapa aumentou consideravelmente. Salvador, Fortaleza e Vitória também apresentaram cresci-
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mento do tempo de espera para atracação. Outros portos como Itaqui, Paranaguá, Itajaí e Suape

apresentaram redução do tempo de espera para atracação, embora essa etapa ainda consista em

parte relevante do procedimento portuário. Portos como os de Santarém, Vila do Conde e Be-

lém se destacam por não possuírem tempo de espera para atracação. No entanto, esses portos

tendem a apresentar tempos de espera para o início das operações maiores. Embora tenha uma

participação menor no tempo total de estadia, o tempo de espera para início das operações é

igualmente relevante para se caracterizar a eficiência portuária. De fato, a soma dos dois tem-

pos de espera representam o tempo de inoperância, isto é, representam o tempo em que o navio

está preparado para realizar o procedimento de embarque e desembarque das mercadorias, mas

permanece esperando ou para atracar no porto ou uma vez atracado, permanece esperando que

as operações se iniciem. A Tabela 5 apresenta a participação do tempo de inoperância no tempo

total de estadia de cada porto ao longo dos anos da amostra.

Tabela 5: Medida de ineficiência: Tempo de inoperância como porcentagem do tempo de estadia total

Porto 2010 2011 2012
Rio de Janeiro 16,80% 14,56% 3,47%
Belém 8,59% 8,70% 4,76%
Vila do Conde 5,88% 11,81% 8,95%
Santarém 8,37% 0,00% 21,68%
Itaqui 32,31% 35,47% 27,30%
Itaguaí (Sepetiba) 47,60% 47,98% 42,24%
Imbituba 37,95% 58,25% 47,57%
Suape 62,95% 46,04% 47,78%
Fortaleza 26,56% 37,55% 52,45%
Vitória 60,79% 59,93% 56,75%
Itajaí 71,58% 60,00% 57,64%
Santos 63,44% 50,54% 58,00%
Rio Grande 72,65% 75,11% 62,64%
Paranaguá 66,67% 56,90% 72,35%
Salvador 56,67% 58,44% 73,48%
São Francisco do Sul 59,52% 80,91% 85,63%
Média 43,65% 43,89% 45,17%
Fonte: ANTAQ (2015)

Segundo as informações da Tabela 5 os portos mais eficiente são os do Rio de Janeiro,

Belém e Vila do Conde, nos quais o tempo de inoperância não atinge 10% do tempo total dos

procedimentos. Por outro lado, dos 16 portos da amostra, 11 deles apresentaram tempo de ino-

perância superior a 40% do tempo total. Desses, os portos de Fortaleza, Vitória, Itajaí, Santos,

Rio Grande, Paranaguá, Salvador e São Francisco do Sul, apresentaram valores percentuais

superiores a 50%. Em outras palavras, nesses portos, na maior parte do procedimento de por-

tuário de embarque/desembarque, o navio está inoperante. Além disso, em muitos casos, essa

participação do tempo de inoperância tem aumentado ao longo dos anos da amostra. De fato, a

média dessa participação do tempo de espera aumentou para os portos da amostra. Esses resul-
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tados indicam a presença de um gargalo no escoamento da produção brasileira para o mercado

internacional. Por conta do crescimento dos fluxos comerciais brasileiros ocorridos na última

década, essas limitações tornam-se ainda mais evidentes, e apontam para a necessidade de in-

vestimentos que ampliem a capacidade portuária, reduzindo as ineficiências que geram essas

elevadas porcentagens do tempo de inoperância nos portos brasileiros.

4.3 Impactos do tempo sobre o volume de comércio

A partir da estratégia empírica discutida, a presente seção apresenta as estimações dos

modelos propostos utilizando-se 4 especificações básicas para se obter uma análise mais precisa

dos efeitos do tempo nas exportações dos municípios brasileiros. Nesse sentido, os modelos

foram estimados pelo método de efeitos fixos para o par de municípios, par de países de destino,

categoria de produtos e par de portos utilizados. Para a análise das variáveis de tempo das etapas

do procedimento portuário, o modelo de efeitos fixos se apresenta como o mais adequado.

Além de eliminar a necessidade da inclusão de características não observáveis e invariantes no

tempo, a opção pela utilização de modelos de efeitos fixos foram confirmadas pela condução

de estatísticas de Hausman que corroboraram essa opção em detrimento do modelo de efeitos

aleatórios. A Tabela 6 apresenta as especificações do modelo proposto.

Segundo os coeficientes estimados, a renda do país importador e o coeficiente de ex-

portações apresentam efeitos positivos e estatisticamente significativos sobre o montante ex-

portado pelos municípios brasileiros em todas as especificações estimadas. Esses resultados

evidenciam a importância da renda externa e da capacidade exportadora na determinação das

exportações brasileiras a nível municipal, o que corrobora a teoria do modelo gravitacional e

são semelhantes aos resultados encontrados na literatura do modelo gravitacional tradicional.

A primeira especificação apresenta o efeito do tempo de estadia total sobre as expor-

tações relativas dos municípios brasileiros. De fato, assumindo que uma redução do tempo de

estadia afeta apenas as exportações dos municípios que utilizam aquele porto, uma redução de

10% no tempo total de estadia, ou seja, em qualquer etapa do procedimento, geraria um aumento

de aproximadamente 2,54% nas exportações municipais. Para uma análise mais detalhada, as

especificações (2) e (3) apresentam o tempo desagregado em etapas distintas do procedimento

de exportação.
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Tabela 6: Efeito do tempo dos procedimentos portuários sobre as exportações

Variável Dependente: ln(Razão Valor Exportado FOB)
Modelos de Efeito Fixo

Especificação Especificação Especificação Especificação
(1) (2) (3) (4)

ln(Razão Coeficiente de Exportações Municipal)𝑡−1 0,121*** 0,118*** 0,126*** 0,134***
(0,013) (0,013) (0,013) (0,013)

ln(Razão PIB do País Importador) 0,361*** 0,358*** 0,403*** 0,392***
(0,038) (0,038) (0,038) (0,038)

ln(Razão Consignação Média) -0,434*** -0,350*** -0,238*** -0,265***
(0,027) (0,027) (0,026) (0,026)

ln(Razão Número de Atracações) 0,504*** 0,407*** 0,330*** 0,438***
(0,026) (0,027) (0,024) (0,024)

ln(Razão Tempo de Estadia Total) -0,254***
(0,015)

ln(Razão Tempo de Operação) -0,208***
(0,015)

ln(Razão Tempo de Inoperância + Desatracação) -0,127***
(0,011)

ln(Razão Tempo de Espera para Atracação) -0,088***
(0,003)

ln(Razão Tempo Atracado) -0,138***
(0,015)

ln(Razão Tempo de Inoperância/Total de Estadia) -0,291***
(0,011)

Constante -0,478*** -0,430*** -0,424*** -0,508***
(0,018) (0,019) (0,018) (0,018)

Observações 818.925 818.925 818.925 818.170
Dummy de Ano Sim Sim Sim Sim
𝑅2 0,007 0,008 0,011 0,010
Fonte: Elaboração própria.
Nota: Erros padrão robustos à heterocedasticidade estão em parênteses.

*, **, e *** denotam significância estatística de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Na especificação (2) foram incluídas duas medidas de tempo, o tempo de operação e o

restante do tempo dos procedimentos, isto é, o tempo total de estadia excluindo-se o tempo de

operação. De acordo com os coeficientes, mantendo-se os tempos das demais etapas constantes,

uma redução de 10% no tempo de operação relativo se reflete em uma elevação de 2,08% nas

exportações relativas. Já uma redução de 10% no tempo das demais etapas geraria uma elevação

das exportações relativas da ordem dos 1,27%. Esse resultado aponta para o fato de que os

impactos de demoras no tempo despendido na etapa de operação é superior ao tempo das outras

etapas somadas. No entanto os coeficientes dessas duas variáveis são próximos.

A especificação (3), por sua vez, estima os impactos do tempo de espera para atracação

e o tempo atracado. Segundo os coeficientes estimados, uma redução de 10% no tempo de

espera para atracação relativo se reflete em um aumento de 0,88% nas exportações relativas,

enquanto uma redução equivalente no tempo em que o navio permanece atracado geraria um

aumento de 1,38% nas exportações municipais. Esse resultado corrobora o modelo (2), na

medida em que destaca a maior importância dos efeitos negativos sobre o comércio das etapas
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em que as embarcações estão atracadas no porto, tais como a etapa de operação. Os coeficientes

também sugerem que o tempo de espera para atracar também é relevante para o volume de

exportações.

A última especificação estima o impacto da participação do tempo de inoperância no

tempo total. Para tanto foi criada uma medida do tempo de inoperância como porcentagem do

tempo de estadia total. O objetivo é estimar o impacto da redução do tempo de inoperância

na composição do tempo total do procedimento. Os coeficientes estimados indicam que uma

redução de 10% na taxa de inoperância se reflete em um aumento das exportações relativas de

3,84%.

Colocando os resultados obtidos em contexto, o número de horas de estadia mediano

na amostra, conforme a Tabela 4 é de 25,5 horas. Portanto, cada hora adicional de estadia

no porto mediano é equivalente a uma redução das exportações municipais em cerca de 1%

(0, 254 × 1/25, 5). Mais especificamente, cada hora de atraso no tempo de operação do porto

mediano, mantendo-se o tempo das demais etapas constantes, é equivalente a uma redução nas

exportações municipais da ordem de 2,17% (0, 208 × 1/9, 6). Cada hora de atraso no tempo

atracado do porto mediano, é equivalente a uma redução nas exportações municipais da ordem

de 1,09% (0, 138×1/12, 7). Por outro lado, cada hora adicional no tempo de espera para atracar

se reflete em reduções nas exportações municipais da ordem de 0.77% (0, 088 × 1/11, 4).

4.4 Impactos do tempo sobre a variedade de comércio

Conforme discutido na seção 3.2, além de estimar o impacto do tempo dos procedi-

mentos portuários sobre o volume de comércio, o estudo avalia também os efeitos do tempo

dos procedimentos portuários sobre o número de produtos exportados. Nessa etapa, o objetivo

é analisar em que magnitude o tempo desses procedimentos pode afetar a diversificação das

exportações dos municípios brasileiros. A Tabela 7 apresenta os resultados das estimações dos

modelos propostos.

Segundo os resultados, o tempo dos procedimentos portuários apresentam uma relação

negativa e estatisticamente significativa com o número de produtos exportados. Uma redução

de 10% no tempo total de estadia relativo aumentaria em 0,79% o número relativo de produtos

exportados.
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Tabela 7: Efeito do tempo dos procedimentos portuários sobre o número de produtos

Variável Dependente: ln(Razão Número de produtos exportados)
Modelos de Efeito-Fixo

Especificação Especificação Especificação Especificação
(1) (2) (3) (4)

ln(Razão Coeficiente de Exportações Municipal)𝑡−1 0,023*** 0,021*** 0,023*** 0,025***
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003)

ln(Razão PIB do País Importador) 0,302*** 0,294*** 0,296*** 0,298***
(0,010) (0,010) (0,010) (0,010)

ln(Razão Consignação Média) -0,056*** -0,022*** -0,023*** -0,023***
(0,006) (0,006) (0,006) (0,006)

ln(Razão Número de Atracações) 0,277*** 0,224*** 0,197*** 0,221***
(0,007) (0,007) (0,006) (0,006)

ln(Razão Tempo de Estadia Total) -0,079***
(0,003)

ln(Razão Tempo de Operação) -0,093***
(0,004)

ln(Razão Tempo de Inoperância + Desatracação) -0,027***
(0,003)

ln(Razão Tempo de Espera para Atracação) -0,002***
(0,001)

ln(Razão Tempo Atracado) -0,086***
(0,003)

ln(Razão Tempo de Inoperância/Total de Estadia) -0,002
(0,003)

Constante -0,103*** -0,080*** -0,070*** -0,087***
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004)

Observações 2.167.275 2.167.275 2.167.275 2.164.469
Dummy de Ano Sim Sim Sim Sim
𝑅2 0,006 0,007 0,006 0,005
Fonte: Elaboração própria.
Nota: Erros padrão robustos à heterocedasticidade estão em parênteses.

*, **, e *** denotam significância estatística de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Com relação às etapas do procedimento portuário, os resultados indicam que o tempo

de operação é o tempo mais relevante quando se analisam os efeitos sobre a diversificação

das exportações. Segundo a especificação (2) na Tabela 7, uma redução de 10% no tempo

de operação relativo aumentaria o número de produtos exportados em 0,93% enquanto uma

redução equivalente, mas no tempo das outras etapas do procedimento, aumentaria o número de

produtos exportados em 0,27%. Segundo a especificação (3), uma redução de 10% no tempo

atracado, geraria um aumento de 0,86% no número de produtos exportados, enquanto uma

mesma redução de 10% no tempo de espera para atracação, geraria um aumento de 0,02% no

número de produtos. Vale destacar que, embora o tempo de espera para atracação possua um

efeito estatisticamente significativo os tempos de espera para atracação e espera para início das

operações somados como proporção do tempo de estadia total é irrelevante (estatisticamente

não significativo) na determinação do número de produtos exportados. As demais variáveis de

controle permanecem estatisticamente significativas e com os mesmos sinais dos apresentados

para os modelos com volume de comércio como variável dependente.
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De modo geral, o tempo dos procedimentos portuários apresentam maior impacto so-

bre o volume de exportações do que sobre a diversificação das exportações em termos percentu-

ais. No entanto, os resultados mostram que o tempo necessário para cumprir os procedimentos

portuários apresenta uma relação negativa e estatisticamente significativa com a variedade de

produtos exportados.

4.5 Análise de sensibilidade

O estudo também realiza uma série de estimações para se testar a sensibilidade dos

resultados encontrados. Primeiramente, são realizadas estimações das mesmas especificações

da tabela 6, mas acrescentando-se à variável de tarifas às equações estimadas. Posteriormente,

também foram estimadas equações similares à da Tabela 6, mas restringindo-se as razões cons-

truídas para observações referentes a um mesmo país de destino. O objetivo desse exercício

é relaxar a hipótese de que todos os elementos de facilitação “além da fronteira”, são fixos ao

longo do tempo. Ao se restringir as observações para as razões de exportações com destino a

um mesmo país, eliminam-se todos os termos “além da fronteira” que poderiam viesar os resul-

tados estimados em decorrência de sua omissão e que não são captados pelo efeito fixo. Por fim,

foram realizados testes de sensibilidade dos resultados em resposta à exclusão de observações

na amostra. O objetivo da realização desse tipo de exercício é buscar eliminar alguns portos,

produtos ou países que mais provavelmente poderiam estar sofrendo de problemas decorrentes

da endogeneidade.

Tendo em vista uma melhor identificação do modelo, foram estimados modelos com

especificações incluindo-se a variável de tarifas dos produtos. Outra vantagem desses modelos,

é a possibilidade de comparação entre os impactos do tempo dos procedimentos portuários e das

tarifas sobre o volume de exportações. Todavia, em função do grande número de observações

missing para tarifas, esses modelos são estimados com um número reduzido de observações. A

Tabela 8 apresenta os modelos estimados com a variável de tarifa.

De acordo com os resultados, os sinais dos coeficientes de todas as variáveis permane-

cem os mesmos da Tabela 6. No entanto, a magnitude dos coeficientes das medidas de tempo

em geral aumentam. Nesse novo conjunto de estimações, uma redução de 10% no tempo total

de estadia relativo levaria a um aumento das exportações relativas em 3,97%. Uma redução de

10% no tempo de operação está associado a um aumento de 3,64% nas exportações municipais

relativas. Uma redução equivalente no tempo de espera para atracação aumentaria as exporta-
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ções em 1,22%, enquanto uma redução similar no tempo atracado aumentaria as exportações em

1,97%. Por fim, reduções da taxa de espera ou inoperância em 10% aumentaria as exportações

relativas em 4%.

Tabela 8: Análise de sensibilidade: modelos com a variável de Tarifas

Variável Dependente: ln(Razão Valor Exportado FOB)
Modelos de Efeito Fixo

Especificação Especificação Especificação Especificação
(1) (2) (3) (4)

ln(Razão Coeficiente de Exportações Municipal)𝑡−1 0,182*** 0,178*** 0,189*** 0,202***
(0,023) (0,023) (0,023) (0,023)

ln(Razão PIB do País Importador) 0,359*** 0,362*** 0,345*** 0,309***
(0,084) (0,084) (0,083) (0,084)

ln(Razão Consignação Média) -0,593*** -0,464*** -0,296*** -0,346***
(0,044) (0,045) (0,044) (0,043)

ln(Razão Número de Atracações) 0,385*** 0,212*** 0,104** 0,286***
(0,044) (0,044) (0,041) (0,041)

ln(Razão Tarifa) -0,098*** -0,103*** -0,090*** -0,086***
(0,015) (0,015) (0,015) (0,015)

ln(Razão Tempo de Estadia Total) -0,397***
(0,025)

ln(Razão Tempo de Operação) -0,364***
(0,030)

ln(Razão Tempo de Inoperância + Desatracação) -0,193***
(0,017)

ln(Razão Tempo de Espera para Atracação) -0,122***
(0,005)

ln(Razão Tempo Atracado) -0,197***
(0,032)

ln(Razão Tempo de Inoperância/Total de Estadia) -0,399***
(0,017)

Constante -0,477*** -0,383*** -0,417*** -0,552***
(0,035) (0,036) (0,035) (0,035)

Observações 326.629 326.629 326.629 326.230
Dummy de Ano Sim Sim Sim Sim
𝑅2 0,011 0,012 0,017 0,015
Fonte: Elaboração própria.
Nota: Erros padrão robustos à heterocedasticidade estão em parênteses.

*, **, e *** denotam significância estatística de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Nesse caso, cada hora adicional no tempo de estadia equivaleria a uma redução das

exportações municipais relativas da ordem de 1,56%. Mais especificamente, cada hora adici-

onal no tempo de operação, mantendo-se as demais etapas com tempos constantes, reduz as

exportações relativas em 3,79%. Por outro lado, cada hora adicional no tempo de espera para

atracação, mantendo-se as demais etapas constantes, é equivalente a uma redução de 1,07%

das exportações municipais relativas. Enquanto que, cada hora adicional no tempo atracado,

diminuiria as exportações relativas em 1,55%.

Os coeficientes da variável de tarifas, como esperado, se apresentam negativos e es-

tatisticamente significativos. De acordo com as estimações, uma redução de 10% nas tarifas

relativas dos países levariam a um aumento entre 0,86% e 1,03% nas exportações relativas
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municipais. Esse resultado corrobora vários resultados encontrados na literatura de comércio

internacional, que destacam que apesar da grande redução das barreiras tarifárias verificadas

nas últimas décadas, as tarifas ainda representam uma barreira significativa ao comércio inter-

nacional. Considerando que a magnitude do coeficiente do tempo de estadia é cerca de 4,05

vezes o coeficiente das tarifas, é possível calcular também o efeito em termos de tarifas. Cada

hora adicional no tempo de estadia é equivalente a um aumento das tarifas ad-valorem em cerca

de 15,89% (1/25, 5 × 4, 05).

A Tabela 9 apresenta as estimações dos modelos com razões construídas com observa-

ções de exportações municipais com destino ao mesmo país importador. Isto é, as informações

se restringem às exportações municipais de uma mesma categoria de produtos por dois portos

distintos com o mesmo país de destino. Esses resultados são mais precisos que os anteriores

na medida em que eliminam a necessidade da inclusão de variáveis que caracterizam o país de

destino. No entanto, uma desvantagem dessa restrição é a eliminação de um grande número de

informações, uma vez que as estimações são realizadas excluindo-se os pares de observações

com exportações para localidades distintas.

Tabela 9: Análise de sensibilidade: Razões de exportações com destino a um mesmo país

Variável Dependente: ln(Razão Valor Exportado FOB com destino a um mesmo país)
Modelos

Especificação Especificação Especificação Especificação
(1) (2) (3) (4)

ln(Razão Coeficiente de Exportações Municipal)𝑡−1 0,176*** 0,175*** 0,178*** 0,181***
(0,055) (0,055) (0,054) (0,054)

ln(Razão Consignação Média) -0,129 -0,095 0,004 0,000
(0,096) (0,097) (0,094) (0,094)

ln(Razão Número de Atracações) 0,311*** 0,267*** 0,206** 0,317***
(0,095) (0,097) (0,084) (0,086)

ln(Razão Tempo de Estadia Total) -0,150***
(0,053)

ln(Razão Tempo de Operação) -0,113**
(0,054)

ln(Razão Tempo de Inoperância + Desatracação) -0,087**
(0,039)

ln(Razão Tempo de Espera para Atracação) -0,090***
(0,010)

ln(Razão Tempo Atracado) 0,011
(0,054)

ln(Razão Tempo de Inoperância/Total de Estadia) -0,313***
(0,037)

Constante -0,283*** -0,263*** -0,283*** -0,347***
(0,040) (0,043) (0,037) (0,038)

Observações 55.092 55.092 55.092 55.027
Dummy de Ano Sim Sim Sim Sim
𝑅2 0,002 0,003 0,008 0,007
Fonte: Elaboração própria.
Nota: Erros padrão robustos à heterocedasticidade estão em parênteses.

*, **, e *** denotam significância estatística de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
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Uma das informações que merecem destaque nesse conjunto de estimações é o declínio

do poder explicativo dos modelos em comparação com os apresentados na Tabela 6. Com rela-

ção às variáveis de controle, a magnitude dos coeficientes de exportação aumentam, enquanto

a magnitude do número de atracações diminui. Além disso, a variável de consignação média se

torna não significativa.

No que se refere às variáveis de interesse, em geral, a magnitude das elasticidades as

especificações se tornam menos expressivas. O coeficiente da variável de tempo de operação se

mantém como o de maior magnitude em relação às demais etapas do procedimento portuário.

O tempo de espera para atracação também se mostra com impacto negativo e estatisticamente

significativo. No entanto, o tempo atracado como um todo não é estatisticamente significativo.

Esse resultado reforça a importância do tempo de espera para atracação frente as demais etapas

do procedimento de embarque/desembarque de mercadorias. A última especificação mantém

um impacto elevado das taxas de inoperância sobre os fluxos de exportação, sendo o único caso

em que houve um aumento do coeficiente das variáveis de tempo.

As tabelas a seguir apresentam as estimações dos modelos exatamente iguais aos apre-

sentados na Tabela 6, porém com alterações na amostra. O objetivo é verificar de que forma os

resultados se modificam na medida em que a amostra varia em relação à abrangência de por-

tos, produtos e países de destino. A Tabela 10 apresenta as estimações sem as observações de

alguns portos da amostra. As primeiras 4 colunas representam modelos que foram estimados

excluindo-se as informações referentes aos portos mais eficientes, isto é, com menor tempo de

inoperância como proporção do tempo total de estadia. Nesse caso, as estimações não contaram

com as informações dos portos de Rio de Janeiro, Belém e Vila do Conde. Os demais modelos

estimados na tabela desconsideraram as informações referentes aos portos mais ineficientes,

isto é, aqueles com maior participação do tempo de inoperância no tempo total de estadia (São

Francisco do Sul, Salvador e Paranaguá).

Segundo os resultados obtidos, eliminando-se da amostra os portos mais eficientes, os

coeficientes das variáveis de tempo se alteram de forma moderada em todas as especificações

em comparação com os coeficientes da Tabela 6. Os coeficientes do tempo total de estadia,

tempo de operação e tempo de espera para atracação se elevaram enquanto os demais coefi-

cientes de variáveis de tempo diminuíram em magnitude. Embora os coeficientes tenham se

alterado, as importâncias relativas de cada etapa se mantiveram. A única exceção foi a especi-

ficação (3), onde o tempo atracado perdeu importância em detrimento do tempo de espera para
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Tabela 10: Análise de sensibilidade à variação dos portos da amostra

Variável Dependente: ln(Razão Valor Exportado FOB)
Sem Portos Mais eficientes Sem Portos Menos eficientes

Especificação Especificação Especificação Especificação Especificação Especificação Especificação Especificação
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ln(Razão Coef. de Exportações Municipal)𝑡−1 0,127*** 0,121*** 0,127*** 0,130*** 0,175*** 0,172*** 0,186*** 0,199***
(0,014) (0,014) (0,014) (0,014) (0,015) (0,015) (0,015) (0,015)

ln(Razão PIB do País Importador) 0,491*** 0,488*** 0,491*** 0,475*** 0,180*** 0,180*** 0,249*** 0,228***
(0,041) (0,041) (0,041) (0,041) (0,047) (0,047) (0,047) (0,047)

ln(Razão Consignação Média) -0,432*** -0,263*** -0,434*** -0,379*** -0,109*** -0,101*** 0,165*** 0,136***
(0,032) (0,034) (0,034) (0,034) (0,038) (0,037) (0,038) (0,039)

ln(Razão Número de Atracações) 0,436*** 0,297*** 0,433*** 0,300*** 0,858*** 0,820*** 0,609*** 0,892***
(0,031) (0,031) (0,032) (0,029) (0,041) (0,041) (0,042) (0,041)

ln(Razão Tempo de Estadia Total) -0,266*** -0,522***
(0,017) (0,025)

ln(Razão Tempo de Operação) -0,289*** -0,298***
(0,016) (0,021)

ln(Razão Tempo de Inoperância + Desatracação) -0,102*** -0,213***
(0,013) (0,015)

ln(Razão Tempo de Espera para Atracação) -0,179*** -0,100***
(0,012) (0,003)

ln(Razão Tempo Atracado) -0,100*** -0,362***
(0,016) (0,026)

ln(Razão Tempo de Inoperância/Total de Estadia) -0,232*** -0,320***
(0,032) (0,012)

Constante -0,553*** -0,464*** -0,552*** -0,529*** -0,733*** -0,682*** -0,638*** -0,827***
(0,024) (0,024) (0,024) (0,024) (0,020) (0,021) (0,021) (0,020)

Observações 699.050 699.050 699.050 698.761 497.090 497.090 497.090 496.439
Dummy de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
𝑅2 0,007 0,009 0,007 0,006 0,012 0,012 0,017 0,015
Fonte: Elaboração própria.
Nota: Erros padrão robustos à heterocedasticidade estão em parênteses.

*, **, e *** denotam significância estatística de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

atracação.

Analisando as estimações sem os portos mais ineficientes (últimas 4 colunas da tabela),

os coeficientes das variáveis de tempo se apresentam relativamente elevados em comparação

com a Tabela 6. De fato, segundo esse novo conjunto de estimações, uma redução de 10% no

tempo relativo de estadia se reflete em um aumento de aproximadamente 5,22% nas exportações

relativas municipais.

A importância relativa do tempo de operação frente às demais etapas do procedimento

portuário também se elevou. Reduções de 10% no tempo relativo de operação estão associa-

das a aumentos de 2,98% nas exportações relativas municipais, enquanto reduções de mesma

magnitude no tempo relativo do restante do procedimento está associado a aumentos de 2,13%

nas exportações relativas. Outra característica relevante nesse conjunto de estimações é que a

importância relativa das etapas do procedimento portuário se mantém igual à das estimações da

Tabela 6.

A tabela 11 apresenta outro conjunto de estimações. Os primeiros quatro modelos

apresentam as estimações sem os 20 principais produtos da categoria do Sistema Harmonizado

em 2 dígitos exportados pelos portos considerados na amostra.22 Como discutido na seção 4.1

22As 20 categorias de produtos que foram excluídas da amostra nesse exercício são os seguinte códigos do
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muitos portos da amostra possuem alguns produtos nos quais suas exportações são concentra-

das. Nesse sentido, os portos podem investir mais na capacidade de embarque e desembarque

ou até mesmo no acesso ao porto de produtos específicos. Ao eliminar os principais produ-

tos exportados pelos portos, as estimações do impacto do tempo dos procedimentos se torna

menos suscetível à possível endogeneidade que pode existir entre a quantidade exportada de

determinada mercadoria e o tempo de cada etapa do procedimento portuário.

Tabela 11: Análise de sensibilidade à presença de determinados produtos e países na amostra

Variável Dependente: ln(Razão Valor Exportado FOB)
Sem Produtos mais transacionados Sem Países que mais compram do Brasil

Especificação Especificação Especificação Especificação Especificação Especificação Especificação Especificação
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ln(Razão Coef. de Exportações Municipal)𝑡−1 0,231*** 0,225*** 0,236*** 0,251*** 0,115*** 0,112*** 0,118*** 0,123***
(0,017) (0,017) (0,017) (0,017) (0,018) (0,018) (0,018) (0,018)

ln(Razão PIB do País Importador) 0,386*** 0,372*** 0,418*** 0,413*** 0,498*** 0,490*** 0,510*** 0,515***
(0,053) (0,054) (0,053) (0,053) (0,053) (0,053) (0,053) (0,054)

ln(Razão Consignação Média) -0,087** 0,022 0,137*** 0,110*** -0,253*** -0,128*** -0,072* -0,127***
(0,040) (0,040) (0,038) (0,038) (0,039) (0,041) (0,038) (0,037)

ln(Razão Número de Atracações) 0,443*** 0,337*** 0,233*** 0,401*** 0,627*** 0,516*** 0,441*** 0,481***
(0,033) (0,034) (0,032) (0,032) (0,038) (0,038) (0,033) (0,034)

ln(Razão Tempo de Estadia Total) -0,293*** -0,257***
(0,021) (0,023)

ln(Razão Tempo de Operação) -0,274*** -0,237***
(0,021) (0,021)

ln(Razão Tempo de Inoperância + Desatracação) -0,161*** -0,109***
(0,014) (0,017)

ln(Razão Tempo de Espera para Atracação) -0,105*** -0,055***
(0,004) (0,005)

ln(Razão Tempo Atracado) -0,209*** -0,200***
(0,024) (0,021)

ln(Razão Tempo de Inoperância/Total de Estadia) -0,298*** -0,167***
(0,015) (0,018)

Constante -0,588*** -0,527*** -0,527*** -0,647*** -0,620*** -0,556*** -0,549*** -0,605***
(0,027) (0,027) (0,027) (0,027) (0,019) (0,020) (0,018) (0,019)

Observações 434.053 434.053 434.053 433.564 375.361 375.361 375.361 375.265
Dummy de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
𝑅2 0,009 0,010 0,014 0,011 0,007 0,008 0,008 0,007
Fonte: Elaboração própria.
Nota: Erros padrão robustos à heterocedasticidade estão em parênteses.

*, **, e *** denotam significância estatística de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Os coeficientes das variáveis de tempo apresentam suas magnitudes intensificas de

forma moderada ao se retirar da amostra os 20 principais setores de exportação dos portos da

amostra. Nesse caso, uma redução de 10% no tempo de estadia aumentaria as exportações re-

lativas em 2,93%. As últimas 4 colunas da Tabela 11 apresentam as especificações estimadas

excluindo-se os países que mais importaram mercadorias do Brasil no período.23 Esse exercí-

cio permite excluir os casos em que os próprios países importadores, em função das grandes

quantidades comercializadas com o Brasil, realizaram investimentos para ampliar ou melhorar

o escoamento da produção brasileira até seus países. De acordo com as estimativas, os coefici-

sistema harmonizado em 2 dígitos: 02, 09, 10, 12, 15, 17, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 39, 40, 47, 72, 84, 85, 87 e 99.
23Os países excluídos da amostra nesse exercício de sensibilidade forma os seguintes: China, Estados Unidos,

Países Baixos (Holanda), Argentina, Japão, Alemanha, Itália, Coreia do Sul, Venezuela, Índia, Bélgica, França,
Rússia, México, Arábia Saudita, Reino Unido, Espanha, Canadá, Egito e Irã.
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entes das variáveis de interesse se alteraram marginalmente. O coeficiente do tempo de estadia

total permaneceu praticamente inalterado em relação ao apresentado na Tabela 6. Nas outras

especificações, os coeficientes das variáveis associadas às etapas de operação e tempo atracado,

aumentaram em magnitude, enquanto as etapas referentes aos tempos de espera e inoperância

tiveram suas magnitudes reduzidas. Nesse caso, a importância relativa das etapas de operação

e de tempo atracado foi intensificada frentes às demais etapas do processo de comercialização

portuário.

De modo geral, os testes conduzidos corroboram os resultados encontrados e apresen-

tados anteriormente e permitem concluir que cada hora adicional no tempo dos procedimen-

tos portuários representa impactos negativos sobre as exportações brasileiras, independente da

amostra analisada e das restrições impostas às razões construídas. Apenas a magnitude desses

impactos apresenta variações de magnitude moderadas com relação aos testes realizados.

Com relação aos modelos estimados com a razão do número de produtos como variável

dependente, foram realizados dois testes de sensibilidade. No primeiro, foi realizado um exer-

cício semelhante ao apresentado na Tabela 9, onde os modelos foram estimados restringindo-se

a variável dependente para as razões de número de produtos exportados cujo destino das ex-

portações são referentes a um mesmo país. De forma semelhante, o objetivo desse exercício é

permitir uma melhor identificação do modelo, eliminando qualquer aspecto “àlém da fronteira”

que poderia afetar as exportações dos municípios brasileiros, e que são omitidos da equação.

A grande limitação dessa abordagem é a redução do número de observações na amostra que

respeitam essa restrição. A Tabela 12 apresenta as estimações desses testes.

Segundo os resultados, os coeficientes estimados para as variáveis de tempo apresenta-

ram valores muito próximos dos encontrados na Tabela 7, corroborando os resultados nela apre-

sentados. A magnitude dos coeficientes relacionados ao tempo de operação e tempo atracado

é reduzida, enquanto a magnitude dos tempos de espera e inoperância aumentam no exercício.

Além disso, a variável de tempo de inoperância como proporção do tempo total de estadia se

torna estatisticamente significativa. Apesar disso, as etapas de operação e tempo atracado apre-

sentam coeficientes com impacto maiores sobre as exportações relativas do que as demais etapas

do procedimento portuário. Verifica-se também um perda de poder explicativo nesse modelo,

semelhante à verificada no exercício análogo para estimações com o volume de comércio como

variável dependente (Tabela 9).
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Tabela 12: Análise de sensibilidade: Número de produtos com destino a um mesmo país

Variável Dependente: ln(Razão Número de produtos exportados com destino a um mesmo país)
Modelos de Efeito-Fixo

Especificação Especificação Especificação Especificação
(1) (2) (3) (4)

ln(Razão Coeficiente de Exportações Municipal)𝑡−1 0,035*** 0,035*** 0,037*** 0,037***
(0,013) (0,013) (0,013) (0,013)

ln(Razão Consignação Média) -0,039 -0,020 0,001 0,001
(0,029) (0,029) (0,028) (0,028)

ln(Razão Número de Atracações) 0,249*** 0,220*** 0,172*** 0,200***
(0,031) (0,032) (0,030) (0,030)

ln(Razão Tempo de Estadia Total) -0,087***
(0,017)

ln(Razão Tempo de Operação) -0,063***
(0,018)

ln(Razão Tempo de Inoperância + Desatracação) -0,047***
(0,012)

ln(Razão Tempo de Espera para Atracação) -0,007**
(0,003)

ln(Razão Tempo Atracado) -0,063***
(0,017)

ln(Razão Tempo de Inoperância/Total de Estadia) -0,024*
(0,012)

Constante -0,147*** -0,138*** -0,123*** -0,139***
(0,010) (0,011) (0,010) (0,010)

Observações 68.917 68.917 68.917 68.794
Dummy de Ano Sim Sim Sim Sim
𝑅2 0,005 0,005 0,004 0,004
Fonte: Elaboração própria.
Nota: Erros padrão robustos à heterocedasticidade estão em parênteses.

*, **, e *** denotam significância estatística de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

O segundo exercício consiste em estabelecer um diferente tipo de restrição às razões da

variável dependente. O exercício consiste em estabelecer a variável dependente como a razão

do número de produtos exportados dada uma mesma categoria. Ou seja, nesse segundo teste,

as razões são construídas com observações referentes ao número de produtos exportados dentro

de uma mesma categoria do Sistema Harmonizado em 2 dígitos. Com esse teste problemas

decorrentes da construção de razões de número de produtos exportados referentes à diferentes

categorias de produtos são evitados. A Tabela 13 apresenta as estimações dos modelos propos-

tos.

De acordo com os resultados, verifica-se uma redução do poder explicativos dos mode-

los estimados. O coeficiente do tempo de estadia total estimado na especificação (1) da Tabela

13 é menor que a metade do coeficiente da mesma variável apresentada na Tabela 7. Com re-

lação à especificação (2) o impacto do tempo de operação se reduz, perdendo importância em

relação ao tempo das demais etapas, cujo coeficiente permanece praticamente inalterado. Na

especificação (3), o tempo de espera para atracação e tempo atracado apresentam coeficientes

praticamente iguais. Nesse caso, as duas etapas impactam igualmente as exportações munici-



59

pais relativas. Por fim, na especificação (4), o tempo de inoperância como proporção do tempo

total de estadia se torna estatisticamente significativa. De modo geral, embora os coeficientes

referentes às variáveis de tempo tenham variado em magnitude, eles se mantém negativos e

estatisticamente significativos em todos os casos, corroborando os resultados apresentados na

seção 4.4.

Tabela 13: Análise de sensibilidade: Razões de número de produtos dada uma mesma categoria

Variável Dependente: ln(Razão Número de produtos exportados)
Modelos de Efeito-Fixo

Especificação Especificação Especificação Especificação
(1) (2) (3) (4)

ln(Razão Coeficiente de Exportações Municipal)𝑡−1 0,047*** 0,047*** 0,049*** 0,051***
(0,007) (0,007) (0,007) (0,007)

ln(Razão PIB do País Importador) 0,140*** 0,142*** 0,142*** 0,144***
(0,015) (0,015) (0,015) (0,015)

ln(Razão Consignação Média) -0,024** -0,026** -0,007 -0,007
(0,010) (0,010) (0,010) (0,010)

ln(Razão Número de Atracações) 0,109*** 0,116*** 0,089*** 0,106***
(0,010) (0,010) (0,009) (0,009)

ln(Razão Tempo de Estadia Total) -0,029***
(0,006)

ln(Razão Tempo de Operação) -0,011**
(0,006)

ln(Razão Tempo de Inoperância + Desatracação) -0,028***
(0,004)

ln(Razão Tempo de Espera para Atracação) -0,008***
(0,001)

ln(Razão Tempo Atracado) -0,009*
(0,005)

ln(Razão Tempo de Inoperância/Total de Estadia) -0,043***
(0,004)

Constante -0,072*** -0,075*** -0,066*** -0,078***
(0,007) (0,007) (0,007) (0,007)

Observações 1.011.607 1.011.607 1.011.607 1.010.609
Dummy de Ano Sim Sim Sim Sim
𝑅2 0,001 0,001 0,001 0,001
Fonte: Elaboração própria.
Nota: Erros padrão robustos à heterocedasticidade estão em parênteses.

*, **, e *** denotam significância estatística de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho utiliza uma base de dados inovadora com dados de exportações municipais,

com distinção do porto utilizado, país de destino e com produtos desagregados de acordo com

o sistema harmonizado em 4 dígitos para o período de 2010 a 2012. Uma equação gravita-

cional em diferenças foi estimada pelo estimador de efeitos fixos regredindo as exportações

municipais relativas contra variáveis comumente utilizadas em modelos gravitacionais tradici-

onais, e medidas de tempo em horas dos procedimentos portuários médios. Nesse sentido, o

estudo apresentou uma análise dos efeitos de reduções do tempo de procedimentos portuários

sobre as exportações municipais brasileiras, nunca antes realizada na literatura nacional. O es-

tudo permitiu obter um diagnóstico da situação dos portos brasileiros em termos de eficiência

dos procedimentos medidos sobre o aspecto do tempo, identificando as etapas que representam

maior gargalo ao escoamento da produção brasileira e nesse sentido, possuem maior impacto

sobre os fluxos comerciais brasileiros.

De acordo com as medidas analisadas, em média, os portos brasileiros da amostra

apresentam um tempo de estadia de 28 horas e 12 minutos. Desse total, 15 horas e 42 minutos

são gastos, em média, com o navio atracado e o restante são perdidos em esperas. Em média,

os portos da amostra apresentaram um tempo de inoperância (Tempo de espera para atracação

e espera para início das operações) de 45,17% em 2012. Esses resultados indicam a presença

de um gargalo no escoamento da produção brasileira para o mercado internacional. Por conta

do crescimento dos fluxos comerciais brasileiros ocorridos na ultima década, essas limitações

tornam-se ainda mais evidentes, e apontam para a necessidade de investimentos que ampliem

a capacidade portuária, reduzindo as ineficiências que geram essas elevadas porcentagens do

tempo de inoperância nos portos brasileiros.

Os resultados sugerem, de modo geral, que a redução nos atrasos pode garantir aos

exportadores brasileiros um melhor acesso ao mercado internacional. De fato, a redução do

tempo dos procedimentos portuários representa, em última instância, uma redução de custos

para o exportador, garantindo que o seu produto chegue ao mercado de destino com maior

qualidade e a um custo final menor, melhorando a sua competitividade no exterior. Segundo as

estimações realizadas, uma redução de 10% no tempo de estadia total relativo pode aumentar

as exportações municipais relativas em torno de 2,5% podendo variar entre 1,5% e até 5,22% a

depender da amostra ou do desenho do modelo. Uma redução de 10% no tempo de operação

aumentaria as exportações em cerca de 2,1% podendo variar entre 1,1% até 3%. Uma redução
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equivalente mas no tempo atracado aumentaria as exportações municipais relativas em torno de

1,4% variando entre 1% e 3,62%.

O estudo também traz evidências empíricas de que o tempo no porto também afeta a

variedade de produtos que um determinado município pode exportar. De acordo com os re-

sultados, uma redução de 10% no tempo de estadia relativo do navio no porto pode aumentar

o número de categorias de produtos entre 0,3% e 0,9%. Esse resultado embora mais modesto

que os coeficientes estimados para os modelos de volume de comércio, é estatisticamente sig-

nificativo e permitem concluir que o tempo despendido no porto especificamente também é

importante na determinação da variedade de setores que participam do comércio internacional.

Os resultados também sugerem que políticas de facilitação de comércio, que busquem

a redução dos atrasos nos portos brasileiros possuem efeitos esperados superiores ao de redu-

ção tarifárias. Para o Brasil, o gargalo ao escoamento da produção nacional para o exterior

decorrente da falta de investimentos nos portos representa custos superiores aos das tarifas de

comércio com que os exportadores se deparam. Portanto, em um cenário mundial no qual as

barreiras tarifárias vem se reduzindo gradualmente, enquanto elementos de facilitação de co-

mércio ganham importância nas negociações comerciais e nas agendas de políticas públicas, o

presente estudo fornece evidências do elevado e estatisticamente significativo impacto da lenti-

dão nos portos brasileiros sobre as exportações do país. Nesse sentido, os resultados sugerem

que a realização de investimentos na expansão e modernização da infraestrutura portuária que

garantissem a ampliação do acesso aos portos e redução do tempo de espera das embarcações,

conferindo aos portos uma maior agilidade à execução das operações de embarque e desem-

barque gerariam impactos relevantes para as exportações tanto na margem intensiva quanto na

margem extensiva.
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APÊNDICE

A O modelo teórico

O objetivo do presente estudo é estimar o impacto do tempo dos procedimentos por-

tuários sobre as exportações brasileiras. Nesse sentido, o modelo teórico adotado deve levar em

conta a forma como o tempo desses procedimentos portuários representam custos não monetá-

rios para a empresas brasileiras e de que maneira esses custos afetam as decisões das empresas

durante a realização de transações comerciais com outros países. De fato, as empresas são os

principais agentes na realização de comércio internacional. As firmas exportadoras tendem a

representar uma pequena parcela das firmas de um país, e em geral, tendem a ser mais produ-

tivas e eficientes relativamente às empresas que atuam apenas no mercado doméstico. Existe

uma extensa literatura sobre o comportamento da firma na realização de comércio internacio-

nal. Entre os trabalhos de grande destaque, encontram-se os de Melitz (2003), Greenaway e

Kneller (2007), Melitz e Ottaviano (2008) e Helpman, Melitz e Rubinstein (2008) os quais ela-

boram modelos com firmas heterogêneas para explicar alguns fatos estilizados em relação ao

comportamento das empresas no mercado externo.

Segundo Melitz (2003) e Helpman, Melitz e Rubinstein (2008) as empresas de um

determinado país podem atuar tanto no mercado doméstico, quanto no mercado externo, de-

pendendo da capacidade de cada uma em superar os custos de entrada em cada mercado. Esse

processo é denominado auto-seleção. As empresas que atuam apenas no mercado doméstico,

são capazes de superar o custo de entrada no mercado doméstico, mas não são produtivas o

suficiente para cobrir os custos de entrada no mercado externo. O fator fundamental na de-

terminação de quais empresas são exportadoras são os custos de comercialização internacional,

que por sua vez, podem variar entre os diferentes setores de produção. Apenas as empresas mais

produtivas de cada setor são capazes de superar os custos adicionais impostos pelo processo de

comercialização e assim participar do mercado externo, usufruindo de um mercado maior para

seus produtos.

Nesse sentido, o presente trabalho adota uma fundamentação teórica baseada em Me-

litz (2003) e Anderson e Van Wincoop (2003). Considere um mundo com 𝐽 países, indexados

por 𝑗 = 1, 2, · · · , 𝐽 . Cada país produz e consome um continuum de produtos. A função de
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utilidade do país 𝑗 é dada por:

𝑢𝑗 =
[︃∫︁

𝑙∈𝐵𝑗

𝑥𝑗(𝑙)𝛼𝑑𝑙

]︃1/𝛼

, 0 < 𝛼 < 1, (9)

Onde 𝑥𝑗(𝑙) é a quantidade consumida do produto 𝑙 e 𝐵𝑗 é o conjunto de produtos

disponíveis para consumo no país 𝑗. O parâmetro 𝛼 determina a elasticidade de substituição

entre os produtos, representada por 𝜎 = 1/(1 −𝛼). Assume-se que essa elasticidade é a mesma

entre todos os países. Seja 𝑌𝑗 a renda do país 𝑗, que é exatamente igual ao nível de dispêndio

do país, 𝐸𝑗 . Nesse sentido, a restrição orçamentária no país 𝑗 é representada por:

𝑌𝑗 =
∫︁

𝑙∈𝐵𝑗

𝑥𝑗(𝑙)𝑝𝑗(𝑙)𝑑𝑙 = 𝐸𝑗 (10)

Onde 𝑝𝑗(𝑙) é o preço do produto 𝑙 no país 𝑗, e 𝐸𝑗 é o dispêndio total do país 𝑗. O

problema do consumidor consiste então em escolher a quantidade 𝑥𝑗(𝑙) que maximize a função

de utilidade (9) sujeita à restrição orçamentária (10). Defina 𝑃𝑗 =
[︁∫︀

𝑙∈𝐵𝑗
𝑝𝑗(𝑙)1−𝜎𝑑𝑙

]︁1/1−𝜎
o

índice de preços ideal do país 𝑗. Então a demanda do país 𝑗 pelo produto 𝑙 é dada por:

𝑥𝑗(𝑙) = 𝑝𝑗(𝑙)−𝜎𝑌𝑗

𝑃 1−𝜎
𝑗

(11)

Essa especificação implica que todo produto possui uma elasticidade da demanda 𝜎

constante. Alguns dos produtos consumidos por 𝑗 são produzidos domesticamente enquanto

outros são importados. O país 𝑗 possui uma quantidade 𝑁𝑗 de firmas, cada uma produzindo

uma mercadoria distinta. Os bens produzidos pelas firmas do país 𝑗 também são distintos

das mercadorias produzidas em outros países. Nesse sentido, existem
∑︀𝐽

𝑗=1 𝑁𝑗 produtos na

economia mundial.

Uma firma do país 𝑗 produz uma unidade de produção a partir de uma combinação

de insumos que satisfaça o problema da firma de minimização de custos. Para produzir uma

unidade da mercadoria, cada firma incorre em um custo de 𝑐𝑗𝑎, onde 𝑎mede o número de cestas

de insumos do país 𝑗 utilizadas pela firma por unidade produzida e 𝑐𝑗 mede o custo da cesta

utilizada. O custo 𝑐𝑗 é específico do país, refletindo diferenças entre os países quanto aos preços

dos fatores, enquanto 𝑎 é específico da firma, refletindo diferentes níveis de produtividade entre

as firmas de um mesmo país. De fato, o inverso de 𝑎, 1/𝑎, representa o nível de produtividade

da firma. Assume-se que a produtividade das firmas 𝑎 possui uma distribuição de probabilidade
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acumulada 𝐺(𝑎), igual entre os países, com suportes [𝑎𝑙, 𝑎ℎ], onde 𝑎ℎ > 𝑎𝑙 > 0.

Assume-se que quando as firmas vendem seus produtos no mercado doméstico, elas

arcam apenas com os custos de produção. Em outras palavras, se uma empresa do país 𝑗 com

coeficiente 𝑎 vende o seu produto no próprio país 𝑗, o custo total de produção até a entrega do

bem é apenas 𝑐𝑗𝑎. Todavia, se o mesmo produtor busca vender seu produto no país 𝑖, existem

dois custos adicionais que a firma deve arcar: um custo fixo de servir o país 𝑖, representado por

𝑐𝑗𝑓𝑖𝑗 , com 𝑓𝑖𝑗 > 0 para 𝑖 ̸= 𝑗 e um custo de comercialização 𝜏𝑖𝑗 .

Para introduzir as restrições de comercialização internacional, utiliza-se a formulação

“iceberg” comumente utilizada na literatura. Quando uma firma do país 𝑗 envia bens para o país

𝑖, ela deve enviar 𝜏𝑖𝑗 (sendo 𝜏𝑖𝑗 > 1) unidades para que 1 unidade chegue ao destino. A diferença

entre o que é enviado e o que é recebido (isto é, 𝜏𝑖𝑗 − 1) pode ser entendida como parcela

“derretida” (como um iceberg) no caminho para o país 𝑖. Nesse sentido, se uma mercadoria foi

produzida em 𝑗 e consumida em 𝑗, define-se 𝑓𝑗𝑗 = 0 e 𝜏𝑗𝑗 = 1 para todo 𝑗. Esse modelo destaca-

se pelo fato de que tanto os coeficientes dos custos fixos, 𝑓𝑖𝑗 , quanto dos custos de transporte,

𝜏𝑖𝑗 , dependem apenas de características inerentes aos países exportadores e importadores, não

sendo afetados pelo nível de produtividade das empresas de cada país.

Assume-se que exista competição monopolística24 no mercado de bens finais. Nesse

sentido, da condição de maximização do lucro do produtor, a partir da função de demanda (11),

um produtor do país 𝑗 com coeficiente de produção 𝑎 maximiza seus lucros escolhendo um

preço tal que:

𝑝𝑗(𝑎) = 1
𝛼
𝑐𝑗𝑎 (12)

Essa é a equação padrão de preço em concorrência monopolística, com um markup

sobre o custo marginal, cuja magnitude é maior quanto menor a elasticidade da demanda pelo

produto. Se o produtor do bem 𝑙 no país 𝑗 que possui coeficiente de produtividade 𝑎, vende o

seu produto no mercado doméstico, o preço desse bem no mercado doméstico é dado por:

𝑝𝑗(𝑙) = 𝑐𝑗𝑎

𝛼
(13)

Se, no entanto, ele vende o seu produto em uma país 𝑖, os consumidores em 𝑖 devem

pagar pelo bem 𝑙:

𝑝𝑖(𝑙) = 𝜏𝑖𝑗𝑐𝑗𝑎

𝛼
(14)

24Em geral, os autores que derivam esse modelo teórico assumem que as firmas seguem o modelo de competição
de Bertrand (preço) ou de Cournot (quantidade).
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Como resultado, as firmas de 𝑗 possuem um lucro de operação no país 𝑖 determinado

por:

𝜋𝑖𝑗(𝑎) = (1 − 𝛼)
(︂
𝜏𝑖𝑗𝑐𝑗𝑎

𝛼𝑃𝑖

)︂1−𝜎

𝑌𝑖 − 𝑐𝑗𝑓𝑖𝑗 (15)

Da hipótese de que 𝑓𝑗𝑗 = 0, essa especificação permite concluir que os lucros de

operação para vendas no mercado doméstico é positivo. Dessa forma, todas as empresas do

país 𝑗, 𝑁𝑗 , vendem no mercado doméstico 𝑗. Todavia, as vendas em um mercado externo 𝑖,

com 𝑖 ̸= 𝑗 são lucrativas somente se 𝑎 ≤ 𝑎𝑖𝑗 , ou seja, se o coeficiente de produtividade da

empresa, 𝑎, atribuir à empresa um nível de eficiência mínimo, 𝑎𝑖𝑗 , tal que 𝜋𝑖𝑗(𝑎𝑖𝑗) = 0, ou

ainda:

(1 − 𝛼)
(︂
𝜏𝑖𝑗𝑐𝑗𝑎𝑖𝑗

𝛼𝑃𝑖

)︂1−𝜎

𝑌𝑖 = 𝑐𝑗𝑓𝑖𝑗 (16)

Dessa maneira, apenas uma fração 𝐺(𝑎𝑖𝑗) das empresas 𝑁𝑗 do país 𝑗, irão exportar

para o país 𝑖. É por esse motivo que o conjunto 𝐵𝑖 de produtos disponíveis para o consumo no

país 𝑖 é menor que o conjunto de produtos disponíveis para o consumo no mundo como um todo.

Em particular, nenhuma empresa de 𝑗 exportaria para o país 𝑖 se 𝑎𝑖𝑗 < 𝑎𝐿. Isso implicaria que a

firma mais produtiva do país 𝑗 não é capaz de superar os custos de comercialização, pois possui

um coeficiente de produtividade 1
𝑎

abaixo do suporte inferior da distribuição de produtividade

𝐺(𝑎). No outro extremo, se 𝑎𝑖𝑗 ≥ 𝑎𝐻 , então todas empresas de 𝑗 exportariam para 𝑖.

A partir da condição de participação no mercado externo, pode-se determinar o volume

de exportações de 𝑗 para 𝑖 da seguinte forma:

𝑉𝑗𝑖 =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
∫︀ 𝑎𝑖𝑗

𝑎𝐿
𝑎1−𝜎𝑑𝐺(𝑎), para 𝑎𝑖𝑗 ≥ 𝑎𝐿

0, caso contrário
(17)

Dessa forma, a partir da função de demanda (11), e da equação de preços (14) o valor

das exportações do país 𝑗 de bens com destino ao país 𝑖 é dada por:

𝑋𝑗𝑖 =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
(︁

𝑐𝑗𝜏𝑖𝑗

𝛼𝑃𝑖

)︁1−𝜎
𝑌𝑖𝑁𝑗𝑉𝑗𝑖, para 𝑎𝑖𝑗 ≥ 𝑎𝐿

0, caso contrário
(18)

A identidade entre renda e dispêndio implica que 𝑌𝑖 = ∑︀𝐽
𝑗=1 𝑋𝑖𝑗 , ou seja, o valor

do produto do país 𝑖 deve ser igual a soma de todas as suas exportações para todos os países,
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incluindo as vendas para o mercado doméstico, 𝑋𝑖𝑖. Da equação (18), obtem-se que:

𝑌𝑗 =
𝐽∑︁

ℎ=1
𝑋𝑗ℎ (19)

𝑌𝑗 =
𝐽∑︁

ℎ=1

(︂
𝑐𝑗𝜏ℎ𝑗

𝛼𝑃ℎ

)︂1−𝜎

𝑌ℎ𝑁𝑗𝑉𝑗ℎ (20)

𝑌𝑗 =
(︂
𝑐𝑗

𝛼

)︂1−𝜎

𝑁𝑗

𝐽∑︁
ℎ=1

(︂
𝜏ℎ𝑗

𝑃ℎ

)︂1−𝜎

𝑌ℎ𝑉𝑗ℎ (21)

Utilizando essa equação, é possível reescrever a equação (18) de exportações de 𝑗 para 𝑖 como:

𝑋𝑗𝑖 =
(︂
𝑐𝑗𝜏𝑖𝑗

𝛼𝑃𝑖

)︂1−𝜎

𝑌𝑖𝑁𝑗𝑉𝑗𝑖

(︃
𝑌𝑗

𝑌𝑗

)︃
(22)

𝑋𝑗𝑖 = 𝑌𝑖𝑌𝑗

(︁
𝜏𝑖𝑗

𝑃𝑖

)︁1−𝜎
𝑉𝑖𝑗∑︀𝐽

ℎ=1

(︁
𝜏ℎ𝑗

𝑃ℎ

)︁1−𝜎
𝑌ℎ𝑉𝑗ℎ

(︃∑︀𝐽
𝑗=1 𝑌𝑗∑︀𝐽
𝑗=1 𝑌𝑗

)︃
(23)

𝑋𝑗𝑖 = 𝑌𝑖𝑌𝑗∑︀𝐽
𝑗=1 𝑌𝑗

(︁
𝜏𝑖𝑗

𝑃𝑖

)︁1−𝜎
𝑉𝑗𝑖∑︀𝐽

ℎ=1

(︁
𝜏ℎ𝑗

𝑃ℎ

)︁1−𝜎
𝑉𝑗ℎ

𝑌ℎ∑︀𝐽

𝑗=1 𝑌𝑗

(24)

𝑋𝑗𝑖 = 𝑌𝑖𝑌𝑗

𝑌

(︁
𝜏𝑖𝑗

𝑃𝑖

)︁1−𝜎
𝑉𝑗𝑖∑︀𝐽

ℎ=1

(︁
𝜏ℎ𝑗

𝑃ℎ

)︁1−𝜎
𝑉𝑗ℎ𝑠ℎ

(25)

Onde 𝑌 = ∑︀𝐽
𝑗=1 𝑌𝑗 representa a renda mundial e 𝑠ℎ = 𝑌ℎ

𝑌
a parcela da renda do país

ℎ na renda mundial. Agora, segundo Melitz (2003), o volume de exportações de 𝑗 para 𝑖, 𝑉𝑗𝑖

pode ser decomposto da seguinte forma:

𝑉𝑗𝑖 = (𝜙𝑖, 𝜙𝑗, 𝜙𝑗𝑖)1−𝜎 (26)

Onde 𝜙𝑖 depende apenas dos parâmetros do país importador 𝑖, 𝜙𝑗 depende apenas

dos parâmetros do país exportador 𝑗, e 𝜙𝑗𝑖 depende de parâmetros vinculados a ambos países.

Supondo que 𝜙𝑗𝑖 = 𝜙𝑖𝑗 para todo 𝑖, 𝑗 e aplicando a decomposição definida pela equação (26)
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na equação (25) obtém-se o seguinte conjunto de equações:25

𝑋𝑗𝑖 = 𝑌𝑖𝑌𝑗

𝑌

(︃
𝜏𝑖𝑗𝜙𝑗𝑖

𝑄𝑖�̂�𝑗

)︃1−𝜎

(31)

𝑄𝑖 = 𝑃𝑖

𝜙𝑖

(32)

�̂�𝑗 =
𝐽∑︁

ℎ=1

(︃
𝜏ℎ𝑗𝜙𝑗ℎ

𝑄ℎ

)︃1−𝜎

𝑠ℎ (33)

As equações (31), (32) e (33) consistem em um modelo gravitacional estrutural em

uma versão generalizada de Anderson e Van Wincoop (2003). Isso se deve ao fato de o modelo

acima considerar a heterogeneidade das firmas e dos custos fixos de comércio, além de levar em

conta as margens intensivas (volume de comércio por exportador), margens extensivas (número

de exportadores).

A equação (31) corrobora a ideia básica do modelo gravitacional simples, na medida

em que a renda dos mercados de origem e destino está positivamente associada às exportações

de um dos países, mas os custos de comercialização estão negativamente associados (uma vez

que 𝜎 > 1, por definição).26 Além dessas variáveis explicativas, é possível incluir outras va-

25Segundo Melitz (2003) a partir da hipótese de simetria dos custos de transporte entre dois países (𝜏𝑖𝑗 = 𝜏𝑗𝑖) e
aplicando a decomposição de 𝑉𝑗𝑖 é possível derivar a equação gravitacional estrutural em sua versão generalizada
de Anderson e Van Wincoop (2003). Desse modo, a partir da equação (25):

𝑋𝑗𝑖 = 𝑌𝑖𝑌𝑗

𝑌

(︁
𝜏𝑖𝑗

𝑃𝑖

)︁1−𝜎

(𝜙𝑖, 𝜙𝑗 , 𝜙𝑗𝑖)1−𝜎

∑︀𝐽
ℎ=1

(︁
𝜏ℎ𝑗

𝑃ℎ

)︁1−𝜎

(𝜙𝑗 , 𝜙ℎ, 𝜙𝑗ℎ)1−𝜎𝑠ℎ

(27)

𝑌𝑖𝑌𝑗

𝑌

(𝜏𝑖𝑗𝜙𝑗𝑖)1−𝜎
(︁

𝜙𝑖

𝑃𝑖

)︁1−𝜎

∑︀𝐽
ℎ=1

(︁
𝜏ℎ𝑗𝜙𝑗ℎ𝜙ℎ

𝑃ℎ

)︁1−𝜎

𝑠ℎ

(28)

Agora, defina 𝑄𝑖 = 𝑃𝑖/𝜙𝑖. Aplicando a definição na equação anterior tem-se:

𝑌𝑖𝑌𝑗

𝑌

(𝜏𝑖𝑗𝜙𝑗𝑖)1−𝜎
(︁

1
𝑄𝑖

)︁1−𝜎

∑︀𝐽
ℎ=1

(︁
𝜏ℎ𝑗𝜙𝑗ℎ

𝑄ℎ

)︁1−𝜎

𝑠ℎ

(29)

Adicionalmente, defina:

�̂�𝑗 =
𝐽∑︁

ℎ=1

(︂
𝜏ℎ𝑗𝜙𝑗ℎ

𝑄ℎ

)︂1−𝜎

𝑠ℎ (30)

Finalmente, aplicando a definição (30) na equação (29) obtém-se a equação (31). Além disso, as condições de
simetria garantem que �̂�𝑗 = 𝑄𝑗 para todo 𝑗.

26Em 1962, Jan Tinbergen propôs que a fórmula da “Lei da Gravitação Universal” de Isaac Newton poderia ser
aplicada para explicar o fluxo de comércio internacional. A ideia central é a de que os fluxos de comércio entre
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riáveis ao modelo, como a área dos países, idioma, fronteira comum, relações coloniais, blocos

regionais, entre outras como medidas de facilitação de comércio. Os primeiros trabalhos que

utilizaram o modelo gravitacional foram criticados por falta de embasamento teórico na deter-

minação da equação gravitacional. A falta de fundamentação teórica do modelo gravitacional

implica principalmente em dois problemas: os resultados das estimações apresentam viés de

variável omitida; não é possível realizar análises de estática comparativa (ANDERSON; VAN

WINCOOP, 2003).

Na década de 70, diversos trabalhos foram realizados promovendo a integração da

equação gravitacional com a teoria do comércio internacional, tal como o de Anderson (1979),

que pode ser considerado o primeiro a propor uma fundamentação microeconômica clara e

adequada para o modelo gravitacional. As discussões teóricas acerca do modelo gravitacional

foram reforçadas pela contribuição de Anderson e Van Wincoop (2003). Os autores apresentam

uma fundamentação teórica para o modelo gravitacional partindo de preferências CES (Cons-

tant Elasticity of Substitution) e bens diferenciáveis por sua região de origem. Anderson e Van

Wincoop (2003) também introduz o conceito de resistência multilateral: variáveis que captam

os custos de comércio referente a todos os demais parceiros comerciais. Assim, os autores assu-

mem que os fluxos de comércio bilateral não dependem apenas dos custos entre os dois países

envolvidos, mas também dos custos de comércio com todos os demais países. Até então, a

literatura empírica do modelo gravitacional não incluía qualquer variável de resistência multila-

teral em suas análises. Shepherd e Wilson (2009) e Souza e Burnquist (2011a) destacam que o

modelo teórico desenvolvido por Anderson e Van Wincoop (2003) tem sido aceito na literatura

relacionada à economia internacional como o modelo gravitacional padrão.

Ao longo dos anos, esse modelo foi sofrendo alterações para incorporar aspectos de

comércio internacional importantes na determinação dos fluxos bilaterais de comércio. Baldwin

e Taglioni (2006) discutem um embasamento teórico para a equação gravitacional, e o utilizam

para identificar alguns erros recorrentes na literatura. Mais recentemente, Helpman, Melitz e

Rubinstein (2008) propõe uma generalização do modelo de Anderson e Van Wincoop (2003)

ao considerar a heterogeneidade das firmas e dos custos de entrada no mercado internacional,

além de levar em conta as margens intensivas (volume de comércio por exportador), margens

extensivas (número de exportadores), e a possível assimetria de comércio entre dois países.

dois países dependem positivamente do produto de suas rendas e negativamente da distância entre eles. Assim,
o comércio entre dois países pode elevar-se devido ao tamanho das economias, servindo o PIB como proxy. A
distância entre dois países serve como proxy para a resistência ao comércio.
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B Indicador da qualidade da infraestrutura portuária

Tabela 14: Ranking de qualidade da infraestrutura portuária

País Índice de Qualidade Portuária Posição no Ranking
Cingapura 6,8 1
Países Baixos (Holanda) 6,8 1
Hong Kong 6,6 3
Emirados Árabes Unidos 6,4 4
Finlândia 6,4 4
Panamá 6,4 4
Bélgica 6,3 7
Suécia 5,8 9
Dinamarca 5,7 14
Estados Unidos 5,7 14
Reino Unido 5,7 14
Canadá 5,5 19
Porto Rico 5,3 27
Chile 5,2 29
Japão 5,2 29
Jamaica 5,1 34
Austrália 5 39
África do Sul 4,7 47
Uruguai 4,7 47
China 4,5 53
Tailândia 4,5 53
México 4,4 60
Equador 4,2 67
Índia 4,2 67
Guatemala 4,1 73
Rússia 3,9 83
Argentina 3,7 92
Peru 3,7 92
Colômbia 3,5 103
Paraguai 3,4 111
Brasil 2,7 130
Bolívia 2,5 140
Venezuela 2,5 140
Quirguistão 1,3 147
Fonte: Elaborado a partir dos dados do Fórum Econômico Mundial, do
Global Competiveness Report para o ano de 2013.
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C Municípios brasileiros exportadores

Valor Exportado entre 2010 e 2012

até US$1.000

de US$1.000 a US$10.000

de US$10.000 a US$100.000

de US$100.000 a US$1 Milhão

de US$1 Milhão a US$10 Milhões

de US$10 Milhões a US$100 Milhões

de US$100 Milhões a US$1 Bilhão

acima de US$1 Bilhão

(a) Porto de Belém - PA

Valor Exportado entre 2010 e 2012

até US$1.000

de US$1.000 a US$10.000

de US$10.000 a US$100.000

de US$100.000 a US$1 Milhão

de US$1 Milhão a US$10 Milhões

de US$10 Milhões a US$100 Milhões

de US$100 Milhões a US$1 Bilhão

acima de US$1 Bilhão

(b) Porto de Fortaleza - CE

Valor Exportado entre 2010 e 2012

até US$1.000

de US$1.000 a US$10.000

de US$10.000 a US$100.000

de US$100.000 a US$1 Milhão

de US$1 Milhão a US$10 Milhões

de US$10 Milhões a US$100 Milhões

de US$100 Milhões a US$1 Bilhão

acima de US$1 Bilhão

(c) Porto de Imbituba - SC

Valor Exportado entre 2010 e 2012

até US$1.000

de US$1.000 a US$10.000

de US$10.000 a US$100.000

de US$100.000 a US$1 Milhão

de US$1 Milhão a US$10 Milhões

de US$10 Milhões a US$100 Milhões

de US$100 Milhões a US$1 Bilhão

acima de US$1 Bilhão

(d) Porto de Itajaí - SC

Figura 8: Localização geográfica dos municípios exportadores

Continua
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Valor Exportado entre 2010 e 2012

até US$1.000

de US$1.000 a US$10.000

de US$10.000 a US$100.000

de US$100.000 a US$1 Milhão

de US$1 Milhão a US$10 Milhões

de US$10 Milhões a US$100 Milhões

de US$100 Milhões a US$1 Bilhão

acima de US$1 Bilhão

(e) Porto de Itaqui - MA

Valor Exportado entre 2010 e 2012

até US$1.000

de US$1.000 a US$10.000

de US$10.000 a US$100.000

de US$100.000 a US$1 Milhão

de US$1 Milhão a US$10 Milhões

de US$10 Milhões a US$100 Milhões

de US$100 Milhões a US$1 Bilhão

acima de US$1 Bilhão

(f) Porto de Paranaguá - PR

Valor Exportado entre 2010 e 2012

até US$1.000

de US$1.000 a US$10.000

de US$10.000 a US$100.000

de US$100.000 a US$1 Milhão

de US$1 Milhão a US$10 Milhões

de US$10 Milhões a US$100 Milhões

de US$100 Milhões a US$1 Bilhão

acima de US$1 Bilhão

(g) Porto do Rio de Janeiro - RJ

Valor Exportado entre 2010 e 2012

até US$1.000

de US$1.000 a US$10.000

de US$10.000 a US$100.000

de US$100.000 a US$1 Milhão

de US$1 Milhão a US$10 Milhões

de US$10 Milhões a US$100 Milhões

de US$100 Milhões a US$1 Bilhão

acima de US$1 Bilhão

(h) Porto de Rio Grande - RS

Valor Exportado entre 2010 e 2012

até US$1.000

de US$1.000 a US$10.000

de US$10.000 a US$100.000

de US$100.000 a US$1 Milhão

de US$1 Milhão a US$10 Milhões

de US$10 Milhões a US$100 Milhões

de US$100 Milhões a US$1 Bilhão

acima de US$1 Bilhão

(i) Porto de Salvador - BA

Valor Exportado entre 2010 e 2012

até US$1.000

de US$1.000 a US$10.000

de US$10.000 a US$100.000

de US$100.000 a US$1 Milhão

de US$1 Milhão a US$10 Milhões

de US$10 Milhões a US$100 Milhões

de US$100 Milhões a US$1 Bilhão

acima de US$1 Bilhão

(j) Porto de Santarém - PA

Figura 8: Localização geográfica dos municípios exportadores

Continuação
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Valor Exportado entre 2010 e 2012

até US$1.000

de US$1.000 a US$10.000

de US$10.000 a US$100.000

de US$100.000 a US$1 Milhão

de US$1 Milhão a US$10 Milhões

de US$10 Milhões a US$100 Milhões

de US$100 Milhões a US$1 Bilhão

acima de US$1 Bilhão

(k) Porto de Santos - SP

Valor Exportado entre 2010 e 2012

até US$1.000

de US$1.000 a US$10.000

de US$10.000 a US$100.000

de US$100.000 a US$1 Milhão

de US$1 Milhão a US$10 Milhões

de US$10 Milhões a US$100 Milhões

de US$100 Milhões a US$1 Bilhão

acima de US$1 Bilhão

(l) Porto de São Francisco do Sul - SC

Valor Exportado entre 2010 e 2012

até US$1.000

de US$1.000 a US$10.000

de US$10.000 a US$100.000

de US$100.000 a US$1 Milhão

de US$1 Milhão a US$10 Milhões

de US$10 Milhões a US$100 Milhões

de US$100 Milhões a US$1 Bilhão

acima de US$1 Bilhão

(m) Porto de Sepetiba - RJ

Valor Exportado entre 2010 e 2012

até US$1.000

de US$1.000 a US$10.000

de US$10.000 a US$100.000

de US$100.000 a US$1 Milhão

de US$1 Milhão a US$10 Milhões

de US$10 Milhões a US$100 Milhões

de US$100 Milhões a US$1 Bilhão

acima de US$1 Bilhão

(n) Porto de Suape - PE

Valor Exportado entre 2010 e 2012

até US$1.000

de US$1.000 a US$10.000

de US$10.000 a US$100.000

de US$100.000 a US$1 Milhão

de US$1 Milhão a US$10 Milhões

de US$10 Milhões a US$100 Milhões

de US$100 Milhões a US$1 Bilhão

acima de US$1 Bilhão

(o) Porto de Vila do Conde - PA

Valor Exportado entre 2010 e 2012

até US$1.000

de US$1.000 a US$10.000

de US$10.000 a US$100.000

de US$100.000 a US$1 Milhão

de US$1 Milhão a US$10 Milhões

de US$10 Milhões a US$100 Milhões

de US$100 Milhões a US$1 Bilhão

acima de US$1 Bilhão

(p) Porto de Vitória - ES

Fonte: Elaborado a partir dos dados obtidos do pacote “ggmap” do software R.

Figura 8: Localização geográfica dos municípios exportadores
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Tabela 15: Estado de origem das exportações por porto da amostra

UF Belém Fortaleza Imbituba Itajaí Itaqui Paranaguá Rio de Rio Salvador Santarém Santos São Francisco Sepetiba Suape Vila do Vitória
Janeiro Grande do Sul Conde

AC - - - 0,06% - 0,01% 0,00% - - - 0,00% 0,00% - - - -
AL - 0,01% - - - 0,05% 0,00% - 0,06% - 0,02% 0,04% 0,00% 3,03% - -
AM 0,00% 0,02% - 0,00% - 0,04% 0,00% 0,01% 0,12% 0,14% 0,22% 0,32% 0,16% 2,91% - -
AP 0,41% - - 0,00% - 0,03% 0,00% - - - 0,00% - - - 0,35% -
BA - 1,53% - 0,12% 0,11% 0,42% 0,16% 0,14% 90,04% - 0,95% 0,71% 0,36% 2,56% - 5,53%
CE 0,24% 83,05% - 0,00% 0,00% 0,00% - 0,01% 0,11% 0,15% 0,08% 0,15% 0,03% 0,55% 0,02% 0,00%
DF - - - 0,00% - - - 0,00% 0,01% - 0,03% 0,00% - - - 0,06%
ES 0,38% 0,16% 0,00% 0,04% 0,09% 0,09% 6,65% 0,13% 0,46% 0,03% 0,31% 0,29% 0,27% 0,77% 0,03% 45,09%
GO - 0,00% 0,22% 0,63% 0,01% 1,71% 0,33% 0,25% 0,05% - 3,78% 0,32% 0,02% 0,02% - 4,79%
MA 0,04% 4,38% - 0,03% 18,37% 0,10% - 0,01% 0,04% 0,34% 0,04% 0,01% - 0,04% 0,12% 0,00%
MG 0,01% 0,00% 3,52% 0,07% 0,32% 0,82% 52,83% 0,03% 1,10% 0,22% 11,89% 0,16% 29,67% 0,14% 0,00% 40,96%
MS - - 0,49% 0,31% - 4,00% 0,05% 0,02% - - 2,07% 3,39% - - 0,00% 0,08%
MT 0,14% - 1,12% 1,18% 0,68% 7,29% 0,00% 0,33% 0,28% 35,27% 7,66% 6,79% - - 0,02% 1,92%
PA 96,35% 1,00% - 0,02% 77,59% 0,13% 0,00% 0,01% 0,05% 44,18% 0,08% 0,02% 0,00% 0,04% 98,54% 0,00%
PB - 0,07% - 0,00% - 0,01% - - 0,01% - 0,10% 0,01% 0,00% 12,44% - -
PE 0,02% 2,14% - 0,00% 0,00% 0,10% 0,03% 0,00% 1,85% - 0,04% 0,04% 0,08% 62,57% 0,13% 0,02%
PI - 3,28% - 0,00% 0,11% 0,00% - - 0,03% - 0,01% 0,01% 0,00% 0,47% - -
PR 0,11% 0,08% 14,87% 8,43% 0,02% 73,24% 0,09% 0,63% 0,03% 0,10% 1,69% 35,08% 0,03% 0,01% 0,00% 0,01%
RJ 0,43% 0,37% 1,38% 0,02% 0,04% 0,07% 34,80% 0,16% 0,10% 0,02% 0,89% 0,83% 69,01% 4,08% 0,09% 0,07%
RN 0,01% 3,25% - 0,00% - 0,00% 0,00% - 0,04% - 0,01% 0,00% 0,00% 5,06% - -
RO - - - 0,41% - 0,45% 0,01% 0,01% - 15,32% 0,30% 0,08% - 0,01% 0,02% 0,00%
RR - - - 0,00% - - - - - 0,04% 0,00% 0,00% - 0,00% - -
RS 0,36% 0,08% 37,35% 3,82% 0,00% 1,11% 0,04% 93,69% 0,39% 0,21% 0,44% 2,82% 0,02% 0,25% 0,04% 0,00%
SC 0,32% 0,14% 29,61% 82,94% 0,01% 2,05% 0,16% 3,00% 0,09% 0,08% 0,56% 44,17% 0,01% 0,05% 0,07% 0,00%
SE - 0,00% - 0,00% - - 0,00% 0,00% 2,19% - 0,03% 0,00% 0,00% 0,13% - 0,00%
SP 1,18% 0,37% 11,45% 1,90% 0,21% 8,22% 4,82% 1,56% 2,38% 3,91% 68,66% 4,74% 0,32% 4,86% 0,13% 1,41%
TO 0,00% 0,05% - 0,02% 2,44% 0,00% 0,01% - 0,58% - 0,09% - - - 0,43% 0,03%

ND/EX* - 0,01% - - - 0,03% 0,00% - - - 0,05% 0,02% - - - 0,01%
Total Geral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fonte: Elaborado a partir dos dados do Sistema Alice-Web para o período de 2010 a 2012.
* ND - Não declarado; EX - Origem no exterior
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D Pauta de exportações

Tabela 16: Participação dos produtos exportados entre 2010 e 2012

Porto
Categoria Belém Fortaleza Imbituba Itajaí Itaqui Paranaguá Rio de Rio Salvador Santarém Santos São Francisco Sepetiba Suape Vila do Vitória
de Produto Janeiro Grande do Sul Conde

01 - - - - - - - 0,18% - - - - - - 14,89% -
02 1,17% 0,05% 32,63% 47,23% 0,00% 18,88% 0,81% 9,05% 0,09% - 6,54% 12,12% 0,18% 0,23% 2,05% 0,05%
03 1,41% 1,17% - 0,29% - 0,00% 0,01% 0,20% 0,00% - 0,01% 0,02% 0,00% 2,81% 0,86% 0,00%
04 0,00% 0,27% 0,69% 0,23% - 0,02% 0,10% 0,13% 0,01% - 0,19% 0,18% - 0,33% 0,00% 0,00%
05 1,37% - 0,01% 0,67% - 0,35% 0,02% 0,18% 0,00% - 0,52% 0,21% 0,00% 0,00% 0,32% -
06 0,07% 0,36% - 0,00% - - 0,01% 0,00% - - 0,02% - 0,00% - 0,00% 0,00%
07 0,60% 0,01% - 0,01% - 0,08% 0,00% 0,00% 0,01% - 0,02% 0,00% - 0,22% 0,00% 0,00%
08 0,44% 17,68% - 0,23% - 0,00% 0,01% 0,23% 2,77% 0,03% 0,11% 0,04% 0,01% 0,95% 0,16% 0,01%
09 13,37% 0,96% - 0,05% - 0,01% 5,02% 0,03% 2,29% - 8,51% 0,12% 0,91% 0,14% 1,98% 2,25%
10 - - 0,03% 0,18% 0,26% 5,97% 0,00% 6,55% 0,06% 8,43% 2,85% 7,18% 0,00% 0,02% 0,00% 1,21%
11 0,01% 0,19% - 0,12% - 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,01% 0,64% - 0,00% 0,00% 0,00%
12 0,41% 0,00% 0,43% 0,00% 8,51% 17,75% 0,00% 17,87% 19,38% 50,98% 7,61% 32,63% 0,00% 0,00% 0,00% 4,41%
13 0,05% 1,51% - 0,01% - 0,05% 0,00% 0,03% 0,00% - 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00%
14 - - - 0,01% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% - 0,02% 0,00% - - - -
15 14,01% 9,03% - 0,50% - 5,77% 0,01% 3,85% 0,33% - 0,44% 3,69% 0,01% 0,90% 0,11% 0,00%
16 0,00% - 13,25% 5,60% - 1,39% 0,65% 2,42% - - 0,76% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00% -
17 0,00% - 1,43% 0,10% - 14,36% 0,14% 0,19% 0,21% - 16,04% 0,07% 0,01% 20,58% 0,00% 0,24%
18 0,03% - - 0,01% - 0,00% 0,03% 0,01% 4,53% - 0,08% 0,04% 0,00% 0,03% 0,02% 0,02%
19 0,01% - - 0,06% - 0,06% 0,05% 0,02% 0,00% - 0,16% 0,06% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%
20 0,75% 1,41% 0,01% 0,17% - 0,21% 0,02% 0,20% 2,04% - 3,56% 0,15% 0,01% 0,54% 0,89% 0,00%
21 0,00% 0,31% - 0,16% - 0,07% 0,15% 0,23% 0,00% - 1,15% 0,98% 0,01% 0,03% 0,00% 0,24%
22 0,00% 0,16% 0,10% 0,00% 0,05% 1,35% 0,09% 0,04% 0,02% - 2,12% 0,02% 0,00% 2,12% 0,01% 0,02%
23 0,00% 0,00% 0,05% 0,19% 0,01% 12,00% 0,00% 8,49% 9,97% - 2,32% 9,58% - 0,00% 0,01% 1,98%
24 - - 1,18% 9,63% - 0,01% 0,00% 16,44% 0,66% - 0,02% 1,51% 0,02% 0,07% - -

Continua
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Porto
Categoria Belém Fortaleza Imbituba Itajaí Itaqui Paranaguá Rio de Rio Salvador Santarém Santos São Francisco Sepetiba Suape Vila do Vitória
de Produto Janeiro Grande do Sul Conde

25 0,14% 0,89% - 0,02% - 0,11% 0,29% 0,03% 0,80% 1,03% 0,18% 0,04% 0,04% 1,48% 5,92% 0,71%
26 0,13% 0,14% 0,08% 0,00% 78,90% 0,01% 0,38% - 0,01% 26,00% 0,24% 0,00% 34,71% 0,13% 1,68% 58,97%
27 - 19,03% 7,78% 0,00% 0,14% 1,00% 17,17% 0,41% 0,24% - 1,27% 0,74% 50,06% 3,73% 0,00% 3,32%
28 11,55% - 5,71% 0,59% 4,55% 0,03% 6,44% 0,01% 0,23% - 0,38% 0,56% 0,26% 0,03% 38,67% 0,00%
29 0,00% 1,19% 0,00% 0,08% 0,00% 0,34% 0,29% 2,99% 3,72% - 1,91% 0,81% 0,03% 0,07% 0,00% 0,00%
30 - - - 0,01% - 0,01% 0,95% 0,00% - - 0,59% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% -
31 0,00% - - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,27% 0,02% - 0,01% 0,03% - - 0,00% -
32 - - 0,75% 0,07% - 0,00% 0,07% 0,47% 0,82% - 0,28% 0,11% 0,01% 0,08% 0,00% 0,00%
33 0,04% 0,02% - 0,03% - 0,07% 0,29% 0,03% 0,10% - 0,66% 0,02% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00%
34 0,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,03% 0,02% 1,16% - 0,26% 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00%
35 0,00% - 0,02% 0,85% - 0,10% 0,03% 0,08% 0,01% - 0,29% 0,54% 0,01% 0,00% 0,00% -
36 - - - 0,00% - 0,00% 0,01% - - - 0,02% 0,00% 0,00% - - -
37 - - - - - 0,00% 0,26% 0,00% 0,14% - 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% - 0,00%
38 0,09% 0,40% 0,08% 0,07% - 0,12% 0,72% 0,22% 1,27% - 0,80% 0,05% 0,07% 0,08% 0,00% 0,02%
39 0,03% 0,23% 0,17% 0,30% - 0,13% 1,63% 5,11% 4,59% - 1,92% 0,57% 0,47% 20,13% 0,00% 0,01%
40 0,03% 0,07% 8,03% 0,03% - 0,03% 3,60% 2,24% 7,70% - 1,40% 0,46% 0,43% 5,14% 0,01% 0,00%
41 3,28% 10,26% - 0,86% - 2,20% 0,01% 3,23% 2,54% - 1,14% 0,29% 0,01% 0,22% 0,57% -
42 0,01% 0,01% - 0,08% - 0,01% 0,01% 0,08% 0,01% - 0,01% 0,14% 0,00% 0,00% 0,13% 0,00%
43 - - - 0,00% - - - 0,15% - - 0,00% 0,00% - - - -
44 42,50% 0,02% 1,16% 7,44% - 2,78% 0,03% 0,94% 0,01% 8,78% 0,11% 4,49% 0,00% 0,04% 4,22% 0,01%
45 - - - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% - - - - -
46 0,00% 0,00% - 0,00% - - 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - - - -
47 - - - 0,05% - 0,03% 0,09% 1,32% 8,80% 4,70% 1,73% 0,05% 0,01% 0,00% - 11,67%
48 0,06% 0,01% - 0,91% - 1,55% 0,65% 0,09% 0,01% - 1,62% 0,45% 0,04% 0,11% 0,01% 0,38%
49 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% - 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% - 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50 - - - - - - 0,00% 0,00% - - 0,06% - - 0,00% - -
51 - - - - - - - 0,08% - - 0,01% 0,00% - - - -
52 - 6,01% - 0,22% - 1,96% 0,20% 0,00% 0,31% - 1,95% 0,06% 0,01% 0,47% - 0,00%
53 0,00% - - 0,00% - 0,00% 0,04% 0,00% 0,96% - 0,01% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% -
54 0,00% 0,02% - 0,04% - 0,00% 0,01% 0,00% 0,08% - 0,05% 0,01% 0,00% 0,02% - 0,00%
55 - 0,14% - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,01% - - 0,09% 0,01% 0,00% 1,09% - -
56 0,00% 0,31% 1,16% 0,51% - 0,07% 0,00% 0,26% 0,78% - 0,05% 0,40% 0,00% 1,68% 0,00% -
57 - - - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% - -
58 - 0,00% - 0,28% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% - 0,01% 0,09% 0,00% 0,25% - 0,00%
59 - 0,00% 0,10% 0,02% - 0,01% 0,02% 0,03% 0,30% - 0,07% 0,01% 0,00% 0,40% - 0,00%
60 - - - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,03% 0,02% - 0,01% - -
61 0,00% 0,43% - 0,04% - 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% - 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% -
62 0,00% 0,08% - 0,02% - 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% - 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
63 0,01% 0,21% 0,00% 0,18% - 0,00% 0,01% 0,04% 0,00% - 0,03% 0,32% 0,00% 6,19% 0,00% 0,00%
64 0,21% 14,44% 0,40% 0,24% - 0,01% 0,04% 3,20% 1,35% - 0,32% 0,10% 0,01% 3,73% 0,01% 0,00%

Continuação
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Porto
Categoria Belém Fortaleza Imbituba Itajaí Itaqui Paranaguá Rio de Rio Salvador Santarém Santos São Francisco Sepetiba Suape Vila do Vitória
de Produto Janeiro Grande do Sul Conde

65 0,00% 0,01% - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - -
66 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% - - - -
67 0,02% - - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% - - 0,00% - -
68 0,00% 0,26% 0,01% 0,11% - 0,00% 2,00% 0,66% 0,13% - 0,25% 0,19% 0,16% 1,54% 0,00% 1,89%
69 0,00% 0,01% 7,02% 0,83% - 0,01% 0,42% 0,02% 0,04% - 0,20% 0,66% 0,03% 0,72% 0,00% 0,00%
70 - 0,00% 0,02% 0,02% - 0,01% 0,36% 0,01% 0,05% - 0,21% 0,05% 0,01% 0,23% 0,00% 0,00%
71 0,98% 0,00% - 0,07% - 0,00% 0,07% 0,39% 2,00% - 0,14% 0,04% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00%
72 0,37% 1,86% 0,00% 1,12% 5,88% 0,03% 30,30% 0,09% 2,47% 0,05% 2,17% 1,73% 7,93% 0,36% 1,96% 11,74%
73 0,02% 0,59% 0,30% 0,35% - 0,23% 6,31% 0,43% 0,06% - 0,67% 0,39% 0,12% 0,65% 0,00% 0,04%
74 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% - 0,03% 0,21% 0,00% 12,40% - 0,23% 0,24% 0,13% 0,43% 0,00% 0,00%
75 - 0,00% - - 0,22% - 0,01% 0,01% 0,00% - 0,78% - 0,00% 0,00% - -
76 0,01% 3,25% 0,02% 0,02% 1,10% 0,03% 0,09% 0,18% 0,04% - 0,60% 0,08% 0,01% 1,88% 24,39% 0,00%
78 - - - 0,01% - - 0,00% 0,00% - - 0,00% - - 0,00% - -
79 - - - 0,00% - 0,00% 1,03% 0,00% - - 0,00% 0,00% 0,25% 0,00% - -
80 - - - 0,01% - - 0,00% 0,01% - - 0,15% 0,00% 0,00% 0,38% - -
81 - 0,00% - - - 0,00% 1,42% 0,00% 0,01% - 0,03% - 0,04% 0,02% - 0,00%
82 0,03% 0,00% 0,07% 0,05% - 0,11% 0,03% 0,70% 0,05% - 0,23% 0,17% 0,03% 0,30% 0,00% 0,00%
83 0,00% 0,39% 0,01% 0,12% - 0,04% 0,06% 0,01% 0,06% - 0,12% 0,04% 0,05% 1,63% - 0,01%
84 0,11% 0,15% 1,79% 8,76% - 1,52% 4,01% 3,65% 0,88% - 9,43% 8,82% 0,44% 2,78% 0,06% 0,01%
85 0,01% 1,13% 0,98% 5,67% - 0,29% 1,09% 0,37% 0,60% - 2,35% 3,96% 0,18% 9,34% 0,05% 0,01%
86 0,04% - - 0,00% - 0,00% 0,45% 0,01% 0,00% - 0,10% - 0,01% - 0,00% 0,01%
87 0,00% 0,05% 1,25% 1,31% - 6,71% 7,03% 2,98% 1,65% - 8,80% 1,31% 0,09% 0,05% 0,00% 0,04%
88 0,00% - - - - - 0,02% 0,00% 0,00% - 0,04% - 0,00% 0,00% - -
89 3,68% 1,03% 1,23% 0,01% - 0,01% 0,00% 0,00% - - 0,01% 0,01% 2,79% 0,01% 0,06% 0,00%
90 0,00% 0,00% 0,03% 0,25% - 0,02% 0,37% 0,03% 0,03% - 0,25% 0,14% 0,02% 0,18% 0,00% 0,00%
91 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% 0,00% - - -
92 - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% - - 0,00% - -
93 - - - - - - 0,00% 0,38% - - 0,24% 0,00% - - - -
94 0,37% 0,02% 11,31% 2,81% 0,01% 0,06% 0,23% 1,05% 0,28% - 0,29% 1,51% 0,05% 0,17% 0,05% 0,00%
95 0,00% 0,00% - 0,01% - 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% - 0,01% 0,02% 0,00% 0,13% - 0,00%
96 0,00% 0,00% 0,09% 0,02% - 0,01% 0,01% 0,06% 0,00% - 0,15% 0,03% 0,01% 1,45% 0,00% 0,00%
97 - - - 0,00% - - 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% - -
99 2,52% 4,22% 0,63% 0,01% 0,37% 1,89% 4,05% 1,30% 0,87% 0,00% 1,83% 0,06% 0,11% 3,51% 0,88% 0,72%

Total geral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Conclusão
Fonte: Elaborado a partir dos dados do Sistema Alice-Web para o período de 2010 a 2012.
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E Países de destino

Tabela 17: Países de destino e participação nas exportações entre 2010 e 2012

Porto
País Belém Fortaleza Imbituba Itajaí Itaqui Paranaguá Rio de Rio Salvador Santarém Santos São Francisco Sepetiba Suape Vila do Vitória

Janeiro Grande do Sul Conde

Afeganistão - - - 0,04% - 0,01% 0,00% 0,02% - - 0,00% 0,00% - - 0,00% -
África do Sul 0,08% 0,02% 1,53% 2,70% - 0,99% 0,62% 1,41% 0,06% 0,05% 1,25% 1,20% 0,08% 0,26% 0,04% 0,25%
Albânia 0,00% - - 0,25% - 0,02% 0,01% 0,04% - - 0,03% 0,01% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00%
Alemanha 12,19% 4,98% 0,02% 4,00% 6,83% 4,11% 3,35% 3,28% 11,05% 0,82% 3,65% 1,13% 2,66% 0,71% 0,20% 3,97%
Andorra - - - - - - - - - - 0,00% - - - - -
Angola - - 0,03% 1,27% - 0,66% 1,17% 0,52% 0,02% - 0,83% 3,13% 0,00% 0,84% 0,02% 0,00%
Antígua e Barbuda 0,01% 0,00% 0,00% 0,04% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Arábia Saudita 0,15% 0,18% 0,16% 4,50% 0,41% 3,36% 0,37% 1,97% 0,09% - 1,91% 1,43% 0,05% 0,05% 0,06% 2,48%
Argélia 0,00% 0,00% - 0,06% - 1,26% 0,08% 0,70% 0,09% 0,67% 1,05% 0,52% 0,00% 0,15% 0,01% 0,03%
Argentina 3,31% 37,87% 0,08% 1,11% 0,88% 4,40% 8,09% 0,59% 9,49% - 7,13% 4,36% 0,89% 22,77% 0,92% 3,43%
Armênia - - 0,06% 0,19% - 0,02% 0,00% 0,08% - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% - 0,00%
Aruba 0,01% 0,00% 0,01% 0,07% - 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,10% - 0,00% 0,00%
Austrália 0,12% 0,34% - 0,72% 0,46% 0,10% 0,32% 0,30% 0,09% 0,01% 0,48% 0,13% 0,08% 0,23% 0,03% 0,11%
Áustria 0,03% 0,01% - 0,10% 1,24% 0,00% 0,04% 0,03% 0,03% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
Azerbaijão - - - 0,19% - 0,05% 0,00% 0,03% - - 0,01% 0,01% 0,00% - - -
Bahamas 0,00% 0,01% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,10% 0,02% 0,00% - 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,00% 0,08%
Bangladesh - 0,01% - 0,10% - 1,30% 0,03% 0,31% 0,01% - 0,73% 0,20% 0,00% 0,00% - 0,00%
Barbados 0,03% 0,00% - 0,03% - 0,02% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%
Barein - - 0,02% 0,15% 0,07% 0,09% 0,04% 0,09% 0,00% - 0,02% 0,01% 1,27% 0,01% 0,32% 0,00%
Belarus - - - 0,02% - - 0,00% 0,07% 0,00% - 0,01% - 0,00% - - -
Bélgica 6,85% 0,72% 0,04% 2,13% 1,09% 0,73% 0,91% 4,04% 2,58% 2,77% 3,12% 0,59% 0,52% 1,36% 2,05% 1,22%
Belize 0,00% - - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - 0,00% - 0,00%
Benin - - - 0,16% - 0,13% 0,08% 0,29% 0,03% - 0,09% 0,04% 0,00% 0,22% - -
Bermudas - 0,00% - 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00%
Bolívia - 0,00% 0,01% - - 0,00% 0,15% 0,03% - - 0,02% 0,02% 0,03% 0,00% - 0,01%
Bósnia-Herzegovina - - - 0,02% - 0,00% 0,00% 0,01% - - 0,00% 0,00% 0,00% - - -
Botsuana - - - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% - - 0,00% - - - - -
Brunei - - - 0,00% - - - 0,00% - - 0,00% 0,00% - - - -
Bulgária 0,02% 0,01% 0,01% 0,06% 0,72% 0,05% 0,00% 0,20% 0,22% - 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Burkina Faso - - - 0,00% - 0,01% 0,02% 0,00% - - 0,01% - - - - 0,00%
Burundi - - - - - - - - - - 0,00% - - - - -
Butão - - - 0,00% - - - - - - 0,00% - - - - -
Cabo Verde - - - 0,02% - 0,01% 0,00% 0,02% 0,01% - 0,03% 0,01% 0,00% 0,07% - 0,00%
Continua
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Porto
País Belém Fortaleza Imbituba Itajaí Itaqui Paranaguá Rio de Rio Salvador Santarém Santos São Francisco Sepetiba Suape Vila do Vitória

Janeiro Grande do Sul Conde

Camarões - - - 0,01% 0,26% 0,05% 0,17% 0,02% 0,00% - 0,08% 0,02% 0,00% 0,09% - 0,02%
Camboja - - - 0,00% - - - 0,01% - - 0,01% - - - - -
Canadá 0,55% 0,03% 1,68% 0,81% 1,26% 0,99% 2,38% 0,44% 0,90% 7,06% 1,11% 0,85% 0,58% 0,65% 14,42% 1,56%
Canal, Ilhas do (Guernsey) - - - - - - - - - - 0,00% - - - - -
Catar 0,00% - 0,05% 0,42% - 0,25% 0,05% 0,11% 0,00% - 0,05% 0,03% 0,00% - 2,03% 0,45%
Cayman, Ilhas 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% - - 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,08%
Cazaquistão - - - 0,12% - 0,01% 0,00% 0,03% - - 0,02% 0,01% 0,00% - 0,00% -
Chade - - - 0,00% - 0,00% 0,06% 0,00% - - 0,00% 0,00% - - - -
Chile - 0,03% 4,06% 0,02% 0,03% 0,08% 0,60% 0,44% 0,00% - 0,94% 1,26% 3,36% 0,13% - 0,37%
China 2,36% 2,91% 5,71% 2,30% 38,96% 19,25% 5,66% 22,98% 16,86% 1,45% 10,13% 30,70% 43,77% 1,48% 1,49% 26,36%
Chipre 0,02% 0,02% 0,00% 0,04% 0,00% 0,01% 0,01% 0,03% 0,01% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01%
Cingapura 0,00% 0,21% - 1,83% 0,00% 0,69% 8,64% 0,56% 0,08% 0,00% 0,39% 0,50% 3,16% 0,07% 0,01% 0,04%
Colômbia 0,44% 0,19% 3,40% 0,90% 0,15% 1,33% 2,29% 1,01% 1,76% 0,84% 1,68% 1,33% 0,00% 1,80% 0,50% 0,60%
Comores - - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - - 0,00% - - - - -
Congo, República
Democrática - - 1,43% 0,05% - 0,11% 0,01% 0,03% - - 0,02% 0,15% 0,00% 0,16% - 0,03%

Coreia do Norte 0,00% 0,00% - 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% - - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,02%
Coreia do Sul 0,22% 0,18% - 1,39% 6,69% 3,63% 1,22% 1,85% 0,51% 0,01% 1,28% 1,19% 0,66% 0,14% 0,05% 4,61%
Costa do Marfim 0,02% - - 0,02% - 0,09% 0,08% 0,10% 0,07% - 0,08% 0,02% 0,00% 0,03% 0,00% 0,02%
Costa Rica - 0,02% 0,28% 0,27% 0,01% 0,20% 0,45% 0,20% 1,14% - 0,20% 0,29% 0,00% 0,02% - 0,04%
Coveite (Kuweit) 0,02% 0,14% 0,10% 0,83% - 0,73% 0,03% 0,49% 0,01% - 0,12% 0,12% 0,00% - 0,01% 0,02%
Croácia 0,04% 0,00% - 0,23% - 0,44% 0,03% 0,03% 0,01% 0,31% 0,06% 0,14% 0,00% 0,01% 0,00% 0,08%
Cuba 0,09% 0,00% 28,74% 0,21% 0,01% 0,78% 0,20% 1,11% 0,03% - 0,19% 0,21% 0,00% 0,29% 0,01% 0,11%
Dinamarca 0,84% 0,33% - 0,15% 0,00% 0,06% 0,31% 0,10% 0,05% 0,40% 0,19% 0,07% 0,07% 0,03% 0,06% 0,01%
Djibuti - - - 0,00% - 0,05% 0,00% 0,06% 0,01% - 0,04% - - 0,04% - -
Dominica 0,01% 0,00% - 0,01% - 0,00% 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% - - - -
Egito 0,66% 0,04% 0,91% 0,90% 0,05% 1,78% 0,10% 1,43% 0,08% - 2,07% 0,63% 0,02% 0,19% 1,67% 1,80%
El Salvador - - 0,02% 0,05% - 0,02% 0,02% 0,07% 0,14% - 0,14% 0,18% - 0,03% - 0,00%
Emirados Árabes Unidos 0,16% 0,12% 2,72% 2,01% 0,00% 1,57% 0,44% 1,60% 0,13% - 1,59% 0,19% 0,05% 0,76% 1,70% 1,06%
Equador - 0,02% 0,46% 0,34% - 0,18% 0,39% 0,88% 0,45% - 0,61% 0,30% 0,09% 0,11% 0,00% 0,28%
Eritreia - - - - - 0,07% - - - - 0,01% - - - - -
Eslováquia 0,00% 0,01% - 0,09% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% - 0,01% 0,03% 0,00% - - 0,00%
Eslovênia 0,06% 0,00% - 0,01% - 0,29% 0,37% 1,19% 0,04% 0,00% 0,06% - 0,02% 0,00% 0,00% 0,16%
Espanha 1,55% 3,14% 0,86% 1,16% 4,34% 1,44% 0,67% 2,71% 1,84% 2,08% 1,27% 0,60% 0,55% 1,55% 0,08% 2,11%
Estados Unidos 4,16% 2,43% 4,48% 9,89% 5,09% 0,74% 19,72% 8,68% 14,44% 10,53% 10,71% 11,66% 13,23% 20,68% 12,18% 8,54%
Estônia 0,00% 0,35% - 0,01% - 0,01% 0,01% 0,04% 0,01% - 0,04% 0,01% 0,00% - - 0,00%
Etiópia - - - 0,01% - 0,00% 0,00% 0,08% - - 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% - -
Faroe, Ilhas - - - 0,00% - 0,00% - - 0,00% - - - - - - -
Fiji - - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - - 0,00% 0,00% 0,00% - - -
Filipinas 0,00% 0,19% - 0,28% 1,51% 0,12% 0,05% 0,34% 0,00% 0,01% 0,18% 0,11% 0,10% 0,00% 0,00% 0,60%
Continuação
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Porto
País Belém Fortaleza Imbituba Itajaí Itaqui Paranaguá Rio de Rio Salvador Santarém Santos São Francisco Sepetiba Suape Vila do Vitória

Janeiro Grande do Sul Conde

Finlândia 0,01% 0,12% - 0,05% 0,14% 0,14% 0,03% 0,06% 0,04% - 0,66% 0,01% 0,01% 0,01% 0,98% 0,04%
França 19,79% 2,77% - 1,44% 3,43% 3,08% 0,93% 2,27% 3,14% 4,94% 0,91% 3,30% 2,41% 1,73% 0,31% 1,92%
Gabão - 0,01% - 0,04% - 0,02% 0,09% 0,03% 0,00% - 0,02% 0,11% 0,00% 0,07% 0,00% -
Gâmbia 0,31% - - 0,02% - 0,04% 0,00% 0,25% 0,02% - 0,06% 0,00% 0,00% 1,04% 0,02% 0,00%
Gana 0,03% - 0,01% 0,33% - 0,35% 0,16% 0,10% 0,02% - 0,30% 0,20% 0,01% 2,15% 0,00% 0,02%
Geórgia - - - 0,19% 0,04% 0,34% 0,00% 0,10% - - 0,06% 0,01% 0,00% 0,01% 0,76% 0,00%
Granada 0,01% 0,00% - 0,06% - 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% -
Grécia 0,01% 0,03% 0,00% 0,09% 0,00% 0,04% 0,21% 0,27% 0,10% 0,40% 0,08% 0,18% 0,03% 0,07% 0,00% 0,11%
Groenlândia - - - - - - - - - - 0,00% - - - - -
Guam - - - - - - - - - - 0,00% - - - - -
Guatemala - - 0,03% 0,19% - 0,07% 0,19% 0,15% 0,05% - 0,22% 0,28% 0,00% 0,25% 0,01% 0,02%
Guiana 0,02% 0,01% 0,04% 0,05% - 0,01% 0,01% 0,09% 0,00% - 0,02% 0,02% - 0,00% 0,00% 0,00%
Guiné - - - 0,02% - 0,03% 0,03% 0,02% 0,01% - 0,08% 0,00% 0,00% 0,24% - 0,00%
Guiné Equatorial - - - 0,08% - 0,04% 0,03% 0,01% - - 0,07% 0,05% 0,00% 0,08% - -
Guiné-Bissau - - - 0,00% - 0,00% - 0,01% - - 0,01% 0,00% 0,00% 0,03% - -
Haiti 0,06% 0,00% 0,12% 0,10% - 0,04% 0,05% 0,13% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% - 0,11% 0,01% 0,01%
Honduras 0,01% 0,01% - 0,08% - 0,02% 0,03% 0,08% 0,07% - 0,08% 0,05% 0,00% 0,04% 0,01% 0,01%
Hong Kong 2,86% 0,83% 0,00% 4,45% 0,00% 2,68% 0,28% 1,53% 0,08% - 1,37% 0,53% 0,02% 0,20% 1,02% 0,12%
Hungria - 2,41% - 0,17% - 0,00% 0,01% 0,03% 0,04% - 0,15% 0,06% 0,00% 0,01% - 0,00%
Iêmen - - 0,02% 0,39% - 0,35% 0,00% 0,26% 0,02% - 0,41% 0,05% 0,00% 1,59% - 0,02%
Índia 0,52% 0,40% 0,43% 0,27% 0,65% 2,08% 0,80% 0,63% 0,25% 0,01% 1,13% 0,64% 8,00% 0,55% 0,22% 1,89%
Indonésia 0,03% 0,11% - 0,24% 0,00% 0,50% 0,16% 1,56% 0,72% 0,03% 1,70% 0,35% 0,03% 0,01% 0,01% 1,35%
Irã - 0,05% 0,21% 0,48% - 3,08% 0,04% 0,77% 0,02% - 2,28% 2,95% 0,00% 0,00% 0,10% 0,27%
Iraque - 0,00% 0,24% 0,99% - 0,44% 0,04% 0,26% 0,01% - 0,16% 0,07% 0,00% 2,84% 0,01% -
Irlanda - 0,01% 0,00% 0,15% - 0,08% 0,02% 0,18% 0,09% 5,09% 0,07% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Islândia - - - 0,00% 1,28% 0,00% 0,00% - - - 0,00% 0,00% 0,00% - 2,50% 0,00%
Israel 0,06% 0,00% - 0,15% 0,00% 0,39% 0,09% 0,17% 0,09% - 0,37% 0,01% 0,01% 0,27% 0,13% 0,07%
Itália 3,08% 4,29% - 1,86% 3,48% 1,83% 2,38% 1,57% 4,86% 2,46% 2,40% 2,19% 0,48% 0,53% 0,47% 3,98%
Jamaica 0,14% 0,00% - 0,14% 0,01% 0,34% 0,02% 0,03% 0,04% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 0,21% 0,02% 0,01%
Japão 0,03% 2,58% - 6,26% 9,52% 3,27% 4,77% 1,53% 2,28% 0,15% 2,60% 6,58% 3,50% 0,08% 14,54% 6,52%
Jordânia 0,00% 0,00% 0,02% 0,31% - 0,24% 0,03% 0,25% 0,01% 0,00% 0,13% 0,04% 0,01% 0,09% 0,01% 0,04%
Kiribati - - - - - - - 0,00% - - 0,00% - - - - -
Laos - - - - - 0,00% - 0,00% - - 0,00% - - - 0,00% -
Lesoto - - - - - - - - - - 0,00% - - - - -
Letônia - 0,06% - 0,02% - 0,00% 0,00% 0,03% 0,02% - 0,02% 0,00% 0,00% - - 0,01%
Líbano 0,16% 0,56% - 0,15% - 0,11% 0,14% 0,09% 0,02% 0,01% 0,18% 0,05% 0,02% 0,01% 1,41% 0,16%
Libéria - 0,00% - 0,02% - 0,02% 0,00% 0,07% 0,00% - 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 0,06% 0,00%
Líbia - 0,03% - 0,30% - 0,39% 0,08% 0,21% 0,00% - 0,09% 0,10% 0,00% 1,00% 0,04% 0,44%
Liechtenstein - - - - - 0,00% 0,00% - - 0,01% 0,00% - - - - 0,00%
Lituânia 0,03% 0,01% - 0,06% - 0,06% 0,00% 0,09% 0,12% 0,02% 0,02% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Continuação



83

Porto
País Belém Fortaleza Imbituba Itajaí Itaqui Paranaguá Rio de Rio Salvador Santarém Santos São Francisco Sepetiba Suape Vila do Vitória

Janeiro Grande do Sul Conde

Luxemburgo - 0,00% - 0,00% - - 0,07% 0,02% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,30% - 0,02% 0,01%
Macau - - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - - 0,00% - - - - -
Macedônia - - - 0,13% - 0,05% - 0,03% - - 0,00% 0,00% 0,00% - - 0,00%
Madagascar - - - 0,01% - 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,04% - 0,00% 0,00% - 0,00%
Malásia 0,06% 0,05% - 0,32% 0,00% 1,22% 0,49% 0,30% 0,04% 0,02% 1,09% 0,61% 0,00% 0,00% 0,01% 1,75%
Malavi - - - 0,00% - - 0,00% 0,01% - - 0,00% - - - - -
Maldivas - - - 0,03% - 0,01% - 0,06% - - 0,00% 0,00% 0,00% - - 0,00%
Mali - - - 0,00% - 0,00% 0,01% 0,01% - - 0,01% - - - 0,00% 0,00%
Malta - 0,00% 0,01% 0,01% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00%
Man, Ilha de - 0,00% - - - 0,00% - - - - 0,00% 0,00% - 0,00% - 0,00%
Marrocos 0,09% 0,01% - 0,20% - 0,78% 0,03% 0,25% 0,06% 0,51% 0,86% 0,34% 0,00% 0,10% 0,00% 0,13%
Marshall, Ilhas - 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% - -
Maurício - - - 0,02% - 0,02% 0,00% 0,03% 0,00% - 0,02% 0,02% - 0,09% 0,00% -
Mauritânia 0,02% - - 0,03% - 0,13% 0,02% 0,12% 0,00% - 0,15% 0,01% 0,01% 0,41% 0,01% -
México 0,79% 0,06% 2,01% 3,76% 0,49% 0,94% 2,37% 1,34% 2,35% 0,40% 3,20% 0,34% 0,04% 1,42% 0,72% 1,07%
Mianmar - 0,07% - - - 0,00% 0,00% 0,00% - - 0,03% - - - - -
Micronésia - - - - - - - - - - 0,00% - - - - -
Moçambique - - - 0,08% - 0,08% 0,04% 0,14% 0,00% - 0,03% 0,06% 0,00% 0,04% 0,01% 0,01%
Moldávia - - - 0,13% - 0,01% - 0,01% - - 0,01% 0,01% 0,00% - - -
Mônaco - - - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% - - 0,00%
Mongólia - 0,00% - 0,01% - - - 0,00% - - 0,00% - - - - 0,00%
Montenegro - - - 0,01% - 0,03% 0,04% 0,00% - - 0,02% - 0,00% 0,27% - 0,03%
Namíbia - 0,34% - 0,06% - 0,01% 0,01% 0,04% - - 0,01% 0,05% 0,00% 0,02% - -
Nepal - - - 0,00% - - - 0,00% - - 0,00% - - - - -
Nicarágua - - 0,04% 0,04% - 0,02% 0,00% 0,18% 0,02% - 0,06% 0,05% - 0,31% - 0,00%
Níger - - - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% - - - -
Nigéria - 0,50% - 0,22% 0,01% 0,18% 0,58% 1,21% 0,26% - 1,15% 0,17% 0,01% 2,07% - 0,02%
Noruega 0,01% 0,90% 0,00% 0,01% 0,86% 0,17% 0,15% 0,17% 0,10% - 0,13% 0,30% 0,05% 0,01% 10,33% 0,01%
Nova Caledônia 0,02% 0,00% - 0,01% - 0,01% 0,01% 0,02% - - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
Nova Zelândia 0,00% 0,01% - 0,08% - 0,06% 0,01% 0,05% 0,00% 0,00% 0,06% 0,04% 0,01% 0,03% 0,01% 0,00%
Omã - - - 0,43% 0,68% 0,23% 0,04% 0,18% 0,00% - 0,06% 0,16% 0,04% - - 1,52%
Países Baixos (Holanda) 16,78% 13,39% 1,56% 8,57% 2,13% 5,84% 10,08% 4,51% 7,27% 20,75% 4,60% 3,90% 3,43% 0,57% 2,56% 8,10%
Panamá 0,02% 0,02% 1,26% 0,15% 0,00% 0,07% 0,16% 0,28% 0,05% 0,56% 0,25% 0,04% 0,00% 0,46% 0,00% 0,01%
Papua Nova Guiné - - - 0,00% - 0,01% 0,00% 0,02% - - 0,00% - - 0,00% - -
Paquistão 0,34% 0,08% - 0,08% - 0,18% 0,05% 0,18% 0,03% - 0,26% 0,00% 0,01% 0,07% 0,08% 0,01%
Paraguai - 0,02% - 0,00% 0,01% 0,07% 0,01% 0,00% 0,06% - 0,02% 0,01% 0,00% 1,29% - -
Peru 0,03% 1,26% 3,37% 0,31% - 0,36% 2,05% 1,20% 0,46% - 1,40% 1,99% 0,45% 0,36% 0,06% 0,33%
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Polinésia Francesa 0,01% 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% - - 0,00% - - - 0,00% -
Polônia 0,48% 0,17% - 0,78% 0,00% 0,04% 0,15% 0,48% 0,23% 0,13% 0,23% 0,08% 0,04% 0,04% 0,02% 0,01%
Porto Rico 0,04% 0,00% 0,03% 0,20% - 0,04% 0,06% 0,05% 0,03% 0,38% 0,11% 0,14% 0,00% 0,13% 0,02% 0,01%
Portugal 3,50% 0,79% 0,02% 0,47% 0,29% 0,75% 0,19% 0,73% 2,09% 0,47% 0,27% 0,20% 2,81% 0,06% 0,01% 0,16%
Quênia - 0,06% - 0,08% - 0,12% 0,04% 0,23% 0,04% - 0,07% 0,01% 0,01% 0,35% - 0,03%
Quirguistão - - - 0,03% - 0,00% - 0,01% - - 0,00% 0,00% 0,00% - - -
Reino Unido 8,83% 4,33% 0,75% 3,60% 1,83% 1,40% 1,26% 1,99% 1,01% 29,49% 1,69% 1,12% 1,13% 0,16% 0,03% 1,35%
República Centro-Africana - - - 0,00% - 0,01% 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% - - - 0,00%
República Dominicana 0,37% 0,00% - 0,25% - 0,22% 0,39% 0,25% 0,18% 3,72% 0,30% 0,12% 0,00% 0,44% 0,07% 0,08%
Romênia 0,08% 0,01% - 0,50% 0,38% 0,33% 0,01% 0,30% 2,53% 0,01% 0,07% 0,23% 0,06% 0,00% 0,02% 0,01%
Ruanda - - - 0,00% - 0,00% 0,00% - - - 0,00% - - - - -
Rússia 0,16% 0,67% 13,63% 8,64% 0,02% 3,76% 0,22% 1,64% 0,08% 0,03% 2,60% 1,51% 0,11% 0,32% 0,63% 0,04%
Salomão, Ilhas - - - - - - - 0,00% - - 0,00% 0,00% - - - -
Samoa - - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - - 0,00% - - 0,01% - -
Samoa Americana - - - 0,00% - - - 0,00% - - 0,00% 0,00% - - - -
Santa Lúcia 0,02% 0,00% - 0,01% - 0,00% - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 3,76% 0,01% 0,00% 0,13%
São Cristóvão e Névis - 0,00% - 0,01% - 0,00% 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% - 0,00% - -
São Tomé e Príncipe - - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - - 0,00% 0,00% - 0,00% - -
São Vicente e Granadinas 0,01% 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% -
Seicheles - 0,00% - 0,03% - 0,01% 0,00% 0,01% - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% - -
Senegal 0,02% - - 0,03% - 0,05% 0,23% 0,41% 0,00% - 0,13% 0,00% 0,00% 0,28% 0,05% 0,00%
Serra Leoa - 0,00% - 0,03% - 0,02% 0,01% 0,21% 0,00% - 0,01% 0,02% - 0,20% - -
Sérvia - 0,00% - 0,12% - 0,00% 0,00% 0,03% - - 0,01% 0,00% - - 0,00% 0,00%
Síria - 0,07% - 0,05% 0,00% 0,12% 0,07% 0,02% 0,01% - 0,40% 0,15% 0,01% 0,23% - 0,15%
Somália - - - - - 0,07% - - - - 0,02% - - - - 0,01%
Sri Lanka 0,01% 0,00% - 0,01% - 0,04% 0,01% 0,01% 0,00% - 0,13% 0,00% 0,00% 0,58% 0,00% 0,00%
Suazilândia - - - 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% - - 0,00% - 0,00% - - 0,00%
Sudão - 0,06% - 0,03% - 0,11% 0,00% 0,03% - - 0,10% 0,00% - 0,26% - -
Suécia 0,07% 0,12% 0,00% 0,45% 0,42% 0,04% 0,21% 0,09% 0,10% 0,03% 0,44% 0,15% 0,04% 0,01% 0,15% 0,07%
Suíça 0,13% 0,19% 0,28% 0,63% 0,49% 0,21% 0,12% 0,35% 0,29% 0,00% 0,31% 0,02% 0,38% 0,06% 8,39% 0,01%
Suriname 0,10% 0,04% - 0,11% - 0,02% 0,01% 0,13% 0,00% 0,90% 0,04% 0,01% - 0,08% 0,02% 0,00%
Tadjiquistão - - - 0,06% - 0,00% - 0,02% - - 0,00% 0,00% 0,00% - - -
Tailândia - 0,04% 0,00% 0,14% 0,57% 1,13% 0,36% 1,03% 0,69% 0,01% 1,50% 2,78% 0,02% 0,07% 0,03% 1,05%
Tanzânia - - - 0,01% - 0,07% 0,11% 0,04% 0,02% - 0,04% - 0,00% 0,79% - 0,02%
Tcheca, República 0,01% 1,65% 0,02% 0,05% - 0,01% 0,00% 0,08% 0,02% 0,03% 0,02% 0,04% 0,00% 0,03% - 0,00%
Timor Leste - - - 0,00% - - 0,00% 0,01% - - 0,00% - - - - -
Continuação
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Togo - - - 0,03% - 0,24% 0,05% 0,01% 0,04% - 0,07% 0,01% 0,00% 0,32% - 0,01%
Tonga - - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - - 0,00% - - - - -
Trinidad e Tobago 0,22% 0,02% - 0,22% - 0,06% 0,07% 0,10% 0,00% 0,00% 0,16% 0,04% 0,05% 0,23% 0,02% 1,68%
Tunísia 0,15% 0,06% - 0,06% - 0,30% 0,13% 0,37% 0,20% 0,34% 0,17% 0,00% 0,01% 0,40% 0,00% 0,06%
Turcas e Caicos, Ilhas - - - 0,00% - 0,00% - - - - 0,00% 0,00% - - - 0,00%
Turcomenistão - - - 0,00% - 0,00% - 0,01% - - 0,01% 0,00% - - - -
Turquia 0,18% 0,31% - 0,72% 1,24% 0,55% 0,60% 0,82% 1,35% - 0,51% 0,30% 0,56% 1,38% 0,33% 0,65%
Tuvalu - - - - - 0,00% - - - - 0,00% - - - - -
Ucrânia 0,03% 0,12% 0,00% 2,11% 0,00% 0,13% 0,01% 0,67% 0,02% 0,92% 0,18% 0,09% 0,00% 0,00% 0,80% 0,00%
Uganda - - - 0,01% - 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% - 0,00%
Uruguai 0,01% 0,57% - 0,00% 0,00% 0,85% 0,24% 0,07% 0,63% - 0,19% 0,06% 0,02% 3,87% - 0,02%
Uzbequistão - - - 0,07% - 0,01% - 0,01% - - 0,01% 0,08% - - - -
Vanuatu - 0,00% - - - 0,00% 0,00% - - - 0,00% - - 0,00% - 0,00%
Venezuela 0,11% 0,18% 18,41% 2,99% 0,01% 1,83% 2,55% 1,87% 3,60% 1,03% 3,34% 1,18% 0,00% 9,89% 13,87% 0,23%
Vietnã 0,43% 0,20% - 0,45% 0,34% 0,55% 0,09% 1,12% 0,56% 0,02% 0,46% 0,19% 0,01% 0,04% 0,12% 0,19%
Virgens, Ilhas (Americanas) - - - 0,00% - 0,00% - 0,00% - - 0,00% - - - - -
Zâmbia - - - 0,01% - 0,00% 0,01% 0,02% - - 0,01% 0,00% 0,00% - - -
Zimbábue - 0,01% - 0,03% - 0,01% 0,00% 0,02% - - 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% - -
Outros Países não
pertencentes à amostra 5,72% 4,73% 0,60% 0,70% 1,63% 4,00% 6,57% 2,76% 1,08% 0,12% 3,06% 1,93% 0,65% 3,79% 1,05% 3,42%

Total geral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Conclusão
Fonte: Elaborado a partir dos dados do Sistema Alice-Web para o período de 2010 a 2012.
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Tabela 18: Efeito do tempo dos procedimentos portuários: Estimações com PIB

Variável Dependente: ln(Razão Valor Exportado FOB)
Modelos

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ln(Razão PIB Municipal)𝑡−1 0,023 0,024 0,004 -0,033
(0,071) (0,071) (0,069) (0,069)

ln(Razão Componente de Exportações Municipal)𝑡−1 0,130*** 0,127*** 0,134*** 0,141***
(0,014) (0,014) (0,014) (0,014)

ln(Razão Componente de Demanda Doméstica Municipal)𝑡−1 0,092 0,095 0,074 0,032
(0,071) (0,071) (0,069) (0,069)

ln(Razão PIB do País Importador) 0,377*** 0,362*** 0,374*** 0,359*** 0,419*** 0,403*** 0,408*** 0,392***
(0,038) (0,038) (0,038) (0,038) (0,038) (0,038) (0,038) (0,038)

ln(Razão Consignação Média) -0,436*** -0,433*** -0,351*** -0,349*** -0,238*** -0,237*** -0,266*** -0,265***
(0,027) (0,027) (0,027) (0,027) (0,026) (0,026) (0,026) (0,026)

ln(Razão Número de Atracações) 0,503*** 0,503*** 0,405*** 0,405*** 0,325*** 0,328*** 0,433*** 0,437***
(0,026) (0,026) (0,027) (0,027) (0,023) (0,024) (0,024) (0,024)

ln(Razão Tempo de Estadia Total) -0,258*** -0,254***
(0,015) (0,015)

ln(Razão Tempo de Operação) -0,209*** -0,209***
(0,015) (0,015)

ln(Razão Tempo de Inoperância + Desatracação) -0,129*** -0,127***
(0,011) (0,011)

ln(Razão Tempo de Espera para Atracação) -0,087*** -0,087***
(0,003) (0,003)

ln(Razão Tempo Atracado) -0,139*** -0,139***
(0,015) (0,015)

ln(Razão Tempo de Inoperância/Total de Estadia) -0,289*** -0,290***
(0,011) (0,011)

Constante -0,475*** -0,475*** -0,426*** -0,427*** -0,420*** -0,421*** -0,504*** -0,506***
(0,018) (0,018) (0,019) (0,019) (0,018) (0,018) (0,018) (0,018)

Observações 825.965 818.913 825.965 818.913 825.965 818.913 825.200 818.158
Dummy de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
𝑅2 0,007 0,007 0,008 0,008 0,011 0,011 0,009 0,010
Fonte: Elaboração própria.
Nota: Erros padrão robustos à heterocedasticidade estão em parênteses.

*, **, e *** denotam significância estatística de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
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