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Resumo
O setor de aeroespaço e defesa (A&D) apresenta características pró-
prias de desenvolvimento e importância comercial capazes de atrair o 
interesse de vários Estados nacionais. A existência de um fabricante de 
aeronaves próprio não é condição sine qua non para que um país crie um 
cluster aeroespacial. A articulação que se verifica na cadeia produtiva 
aeroespacial entre diversos atores, abrangendo os setores público e 
privado em um país, também tem rebatimento entre estes e seus pares 
em outras nações. O mercado do setor é global e requer uma constante 
atenção para com sua evolução. Este artigo propõe uma visão sobre o 
setor no Brasil, cotejando-o com a experiência internacional recente.

Abstract
The aerospace and defense sector (A&D) has particular characteristics 
of development and commercial significance that are able to attract the 
interest of several Brazilian states. Having its own aircraft manufacturer 
is not a sine qua non condition for a country to create an aerospace 
cluster. The links between the various actors of the aerospace supply 
chain, including a country's private and public sectors, also affect them 
in other nations. The sector's market is global and requires constant 
attention to its evolution. This article proposes a new perspective on the 
sector in Brazil, associating it with the recent international experience.
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Introdução

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
passou a ter uma ligação mais forte com o setor de indústria aeronáu-
tica desde o processo de privatização da Embraer, em 1994. Nos anos 
subsequentes e até hoje, esse envolvimento com o setor foi ampliado 
para diversas empresas e modalidades de créditos e investimentos, 
conforme já parcialmente examinado (GOMES, 2012). No que diz 
respeito especificamente ao apoio às exportações, tarefa realizada por 
meio do produto BNDES Exim, essa atuação como agência de crédito 
à exportação reveste-se de importância na medida em que:

• O setor de A&D colabora para o desenvolvimento do país, pos-
to que a aplicação de tecnologias inovadoras ocorre de forma 
transversal nas esferas militar e civil, e o produto final, uma 
aeronave, tem alto valor agregado para exportação.

• A condução pelo Banco de operações de financiamento às expor-
tações do setor, iniciadas em 1997, levou a carteira de aeronaves 
financiadas a superar, atualmente, a marca de US$ 6 bilhões.

• O dinamismo do setor exige a preservação de valor das garan-
tias reais daqueles financiamentos, ou seja, as próprias aerona-
ves e, por extensão, a própria cadeia produtiva nacional. Isso 
porque a exportação é a última etapa do investimento interno 
em cadeias produtivas no país.

Dessa forma, o Brasil ter um setor de A&D forte, sólido e em cres-
cimento constante parece ser benéfico para o país e para a missão do 
BNDES, em particular. Nesse contexto, é natural que surja a indagação 
sobre apoios governamentais existentes em outros países, tanto aque-
les que já contam com esse setor há bem mais tempo do que o Brasil 
quanto os novos entrantes. Parece importante que uma pesquisa desse 
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tipo examine friamente fatos objetivos e comprovados, para além da 
retórica de alguns governantes ou políticos.1

O presente artigo procura explorar as formas como alguns países tratam 
o apoio a suas indústrias aeroespaciais. Isso porque são vários os desafios e 
as oportunidades existentes para o desenvolvimento das cadeias produtivas 
aeroespaciais nacionais vis-à-vis a configuração global no setor. Cada vez 
mais, a produção de aeronaves, componentes e peças privilegia fornecedores 
capazes de entregar seus produtos nos prazos contratuais, com qualidade 
e menor preço, particularmente no mercado de aeronaves comerciais. No 
mercado de países fabricantes de aeronaves comerciais, a entrada de novos 
atores (Japão, China e Rússia) tende a aumentar a disputa com aqueles já 
estabelecidos – Estados Unidos, União Europeia (UE), Canadá e Brasil. 
Essa disputa implica a melhoria de processos produtivos e bens finais, 
consoante as inovações tecnológicas de ponta. Trata-se de um mercado 
em que países, e mesmo estados, estão constantemente envidando esforços 
com o intuito de gerar empregos e receitas em atividades econômicas direta 
e indiretamente vinculadas à indústria aeroespacial. Isso tem se revertido 
em bons resultados para a exportação de bens e serviços.

A próxima seção apresenta de forma sucinta o desenvolvimento da indús-
tria aeronáutica e seus principais objetivos. A terceira descreve brevemente 
as principais ações que vários países têm empreendido na criação, no apoio, 
no fortalecimento e no financiamento de suas cadeias produtivas aeroespa-
ciais nacionais, com destaque para o setor de aeronaves comerciais. A quarta 
seção analisa o comportamento do Brasil para com sua cadeia produtiva 
aeroespacial e, na quinta, são feitos comentários sobre a importância do 
apoio governamental nesse setor, seguidos da seção de conclusões.

1 O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau teria declarado à imprensa, em julho de 2016, que “there is no country 

in the world that doesn’t heavily subsidize its aerospace sector”, ou seja, que “não existe nenhum país do mundo que 

não subsidie pesadamente seu setor aeroespacial”, em uma tradução livre (LAMPERT; MANO, 2016). 
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Desenvolvimento da indústria 
aeronáutica mundial

O setor da indústria aeronáutica voltado à fabricação de aeronaves co-
merciais abrange características bastante específicas (Quadro 1). Teve um 
acentuado crescimento recente, e os dois principais fabricantes – Airbus 
e Boeing – acumulam pedidos firmes de 6.716 e 5.795 unidades, respec-
tivamente (AIRBUS, 2016; BOEING, 2016). Em 2015, foram entregues 
635 aeronaves pela Airbus e 762 pela Boeing. Estima-se que mais de trinta  
mil aeronaves novas (passageiros e cargas) deverão ser entregues nos 
próximos vinte anos, das quais cerca de 6% a 7% seriam jatos regionais.

Quadro 1 | Características principais da indústria aeronáutica

Caráter internacional da demanda por seus produtos e do uso de  
matéria-prima.

Uso intensivo de capital financeiro, com longos ciclos de payback para os 
investimentos realizados.

Pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) de novas tecnologias como 
paradigma fundamental para fazer frente à demanda por economia de 
combustível e às restrições ambientais e de segurança.

Histórico de elevada volatilidade do custo do combustível de aviação de 
origem fóssil.

Alta especialização e remuneração de sua mão de obra.

Sua cadeia produtiva, cada vez mais internacionalizada, com importantes 
atividades de pós-venda e manutenção, reparo e revisão (MRO, em inglês 
maintenance, repair and overhaul). A redução de custos das unidades produzidas 
bem como a penetração dos fabricantes em mercados emergentes são cruciais 
para assegurar novas vendas e manter a margem de participação nesses 
mercados (market share).

Fonte: Elaboração própria.
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Aeronave como sistema modular
Outro aspecto que caracteriza a produção de aeronaves é o fato de se 
tratar de um produto composto por diversos módulos, sistemas e sub-
sistemas, cuja integração hierarquizada é feita conforme a capacidade 
técnica e o uso intensivo de tecnologia de ponta ao longo da cadeia de 
fornecedores distribuídos em diferentes níveis (Quadro 2). 

Quadro 2 | Níveis de fornecedores da indústria aeronáutica

No mais alto, situam-se os grandes fabricantes, responsáveis pela 
montagem final (Airbus, Boeing, Embraer etc.), comumente conhecidos 
como fabricantes originais de equipamentos (OEM, em inglês original 
equipment manufacturers).

Em seguida, no tier 1, aqueles que fabricam os principais componentes: 
sistemas aviônicos (Honeywell, Northrop Grumman etc.), sistemas 
propulsores (Rolls-Royce, Pratt & Whitney, GE, Safran etc.), fuselagem 
(Alenia, Spirit etc.), asas (Mitsubishi, Triumph Group etc.), trem de pouso 
(Messier-Bugatti-Dowty, UTC Aerospace Systems, Eleb etc.), sistemas 
hidráulicos (Zodiac Aerospace, Parker Aerospace etc.) e interiores (BMW, 
UTC Aerospace Systems etc.).

No tier 2, as empresas que fornecem os componentes e subsistemas para as 
empresas do tier 1, tais como GKN Aerospace, Michelin, Siemens etc.

No tier 3, os fornecedores de softwares, pequenos componentes, partes e peças.

No tier 4, os fornecedores de matéria-prima (alumínio aeronáutico, 
compósitos etc.) e aqueles que executam processos especiais de tratamento 
de materiais.

De maneira geral, as fabricantes originais de equipamentos (OEM, em 
inglês original equipment manufacturers) vêm terceirizando o desenvolvi-
mento de partes e componentes de suas aeronaves desde o início de cada 

Fonte: Elaboração própria.
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novo programa, por meio de parcerias de risco. Na parceria de risco, o 
fornecedor da OEM divide com ela o risco pelo desenvolvimento de itens 
requeridos por um novo programa, com direito às receitas das vendas 
futuras das aeronaves, conforme o percentual de seu investimento. Esse 
tipo de parceiro confia no sucesso comercial do programa, para receber 
a parte que lhe cabe pelos serviços e produtos que desenvolveu por sua 
conta e risco, tornando-se, assim, fornecedor cativo.

Nas últimas duas décadas, as especificações técnicas dos itens que 
compõem uma aeronave têm se tornado mais complexas, com prazos 
de entrega bem definidos e requisitos de qualidade muito demandantes, 
incluindo a transferência de propriedade intelectual nos contratos entre 
fornecedores e contratantes (WYMAN, 2015). Além disso, observa-se uma 
redução significativa no número total de fornecedores a cada programa 
de uma nova aeronave, seja pelas exigências de qualidade e, mesmo, de 
redução de custos, seja pela possibilidade de parceria de risco no pro-
grama. Isso porque um fornecedor que assume uma parceria de risco 
deve dispor de capacidade financeira suficiente para aguardar alguns 
anos até que a parte de seu investimento no programa da aeronave seja 
recuperada, consoante as vendas desse novo produto.2 Daí porque, com o 
aumento na cadência de produção e entrega das aeronaves, estimando-se 
que Boeing e Airbus passarão, juntas, de um patamar de pouco mais 
de 1.100 aeronaves entregues, em 2015, para mais de 2.400, em 2020, 
é muito importante que o fornecedor/parceiro de risco disponha de 
condições de investir em sua capacidade de produção e manter-se no 
mercado em caso de eventual crise (MORRISON, 2016).

Em linhas gerais, os principais objetivos da indústria aeronáutica 
são a redução do peso da aeronave e do consumo de combustível, a 

2 Como regra, é necessária a venda de, pelo menos, 250 a quinhentas aeronaves de um novo programa para que o custo 

de seu desenvolvimento e produção seja coberto pelas vendas (US CONGRESS, 1991).
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maximização da carga paga transportada, com elevado nível de conforto, 
a confiabilidade e o atendimento às exigências ambientais e de segurança 
dos órgãos reguladores. Para alcançar esses objetivos, a indústria está 
sempre em busca de novas soluções tecnológicas capazes de agregar 
valor a seus produtos.

Os fornecedores das cadeias produtivas devem não só estar atentos 
às novas tecnologias, participando das oportunidades de seu desen-
volvimento em conjunto com as OEMs e instituições de pesquisa, 
como também desenvolver novas habilidades, processos produtivos 
e produtos, de tal sorte a manter sua colaboração com os grandes 
fabricantes em novos programas.

Em um mercado global, como é o caso da indústria aeronáutica, os 
fornecedores devem ser capazes de ampliar sua capacidade em atender 
a novos clientes. Além disso, “atrair, reter e desenvolver talentos, tanto 
em regiões geográficas tradicionais quanto em novas, será crucial para 
a continuidade de seu sucesso” (WYMAN, 2015, p. 15).

Clusters aeronáuticos e apoio 
oficial a pesquisa, desenvolvimento 
e inovação (P,D&I)

A redução dos custos de produção na indústria aeroespacial tem sido 
obtida por meio da implantação, em diversos pontos do globo, dos 
chamados clusters aeroespaciais. São locais nos quais várias empresas do 
setor são implantadas no intuito de aproveitar externalidades positivas, 
por exemplo, existência de mão de obra qualificada, nível competitivo 
de salários, incentivos fiscais, existência de instituições de pesquisa/
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universidades, boa infraestrutura de transporte e comunicações e, so-
bretudo, planos governamentais de apoio para a sustentabilidade dos 
negócios. Adicionalmente, como no caso da China, a existência dos 
clusters tem ainda a finalidade de aproximar a produção, incluindo as 
OEMs, e os potenciais clientes.

Todavia, destaca-se que a simples existência dos clusters não resulta, 
por si só, em avanços tecnológicos e de inovação significativos no se-
tor, a não ser que haja uma intenção específica, sobretudo no âmbito 
de uma política pública governamental. Assim, o apoio ao setor com 
vistas a mantê-lo preparado a disputar novos clientes e a aprimorar e/
ou desenvolver novos produtos e tecnologias requer a continuidade de 
políticas, tanto quanto a existência de financiamento público e privado 
e mão de obra especializada.

A formação de mão de obra especializada (profissionais de ní-
vel superior ou médio, nas linhas de produção ou em instituições 
de pesquisa e universidades), é um processo que demanda tempo 
e investimento financeiro. Por isso, um país não pode se dar ao 
luxo de desperdiçá-la e dispensá-la, em decorrência de uma even-
tual descontinuidade aleatória de suas políticas públicas, ou por 
outras razões. Se isso ocorre, outros países poderão absorver essa 
mão de obra, tal como no caso do cluster aeroespacial existente 
na região de Toulouse, onde mais de mil engenheiros são indianos  
(NIJKAMP; KOURTIT, 2014).

No que tange a P,D&I, observa-se, nos principais países que contam 
com uma indústria aeroespacial, a existência de políticas de apoio go-
vernamental e infraestrutura necessárias para sua efetivação. Isso inclui 
a existência de órgãos governamentais que atuam na coordenação dos 
diversos atores: indústrias, centros de pesquisas, universidades etc., tal 
como apresentado a seguir.
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América do Norte e México
Os Estados Unidos contam, entre outros atores, com a National Aeronautics 
and Space Administration (Nasa), a Air Force Research Laboratory 
(AFRL) e a Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa-US). 
São instituições cujos orçamentos (que totalizam mais de US$ 20 bilhões 
anuais) são utilizados no financiamento de projetos, na concessão de 
subvenções e de bolsas de pesquisa, muitas vezes em programas de-
senvolvidos em parceria com empresas privadas. Os resultados desses 
programas são revertidos não só para uso militar, mas também para a 
indústria civil, tal como aconteceu com a Boeing em programas relativos 
a materiais compósitos, eficiência energética e segurança (NIOSI, 2012). 
O país dispõe de política de concessões de crédito e deduções fiscais 
para pesquisa e desenvolvimento (P&D), além de uma agência oficial 
de financiamento – o US Ex-Im Bank –, que oferece garantias e crédito 
à exportação dos produtos aeronáuticos para compradores no exterior. 
Seus principais clusters estão nos estados de Washington, Califórnia, 
Texas, Kansas, Connecticut, Flórida, Arizona, Geórgia, Nova York e 
Ohio. Esses são estados que competem para assegurar o desenvolvimento 
e a expansão de suas respectivas indústrias aeronáuticas e, em especial, 
os empregos por elas gerados.

No estado de Washington, onde se encontra a principal unidade de 
produção da Boeing, na cidade de Seattle, a indústria aeroespacial em-
prega mais de 130 mil pessoas distribuídas por mais de 1.250 empresas 
do setor. A relevância socioeconômica dessa indústria fez com que o 
governo estadual criasse, em 2012, um órgão governamental (Governor’s 
Office of Aerospace) com a finalidade de coordenar esforços para ga-
rantir a continuidade e o desenvolvimento da indústria aeroespacial 
local por meio de diversas ações, tais como: programas de treinamento 
de mão de obra alinhados com as necessidades da indústria, haja vista 
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uma crescente demanda por novos empregados vis-à-vis a perspectiva 
de que 40% dos empregados do setor podem se aposentar, apenas na 
Boeing, no período de 2012 a 2017 (SCOTT, 2012); colaboração entre 
os setores público (universidades) e privado (empresas) em pesquisas na 
área de tecnologia aeroespacial, por meio do Joint Center for Aerospace 
Technology Innovation (JCATI); definição de estratégias para atrair para 
o estado novos investimentos; atração de novos fornecedores, conectan-
do-os aos que já se encontram instalados; provimento de infraestrutura 
necessária; estabelecimento de política tributária específica para estimular 
o setor de manutenção, reparo e revisão (MRO, em inglês maintenance, 
repair and overhaul) (GOVERNOR’S OFFICE OF AEROSPACE, 2013).

O Canadá conta com o National Research Council Canada (vinculado 
ao Innovation, Science and Economic Development Department), que, 
para seu programa de P&D Aeroespacial, tem um orçamento de cerca de 
CAD$ 116 milhões a serem investidos entre 2016 e 2018 (NRC, 2015). 
O país tem demonstrado comprometimento em assegurar o desenvol-
vimento de sua indústria aeronáutica e os empregos por ela gerados, 
por meio de apoio financeiro tanto do Governo Federal quanto das 
províncias. Recentemente, a província de Quebec, onde está instalado 
o principal cluster aeroespacial do país, protagonizou um movimento de 
apoio financeiro à Bombardier (GOMES; FONSECA; BARCELLOS, 
2016). Da mesma forma, o Export Development Canada (EDC), agência 
oficial de financiamento, oferece garantias e crédito à exportação dos 
produtos aeronáuticos.

No México, a presença de empresa do setor aeroespacial remonta ao 
início da década de 1990, quando a Bombardier adquiriu a Constructora 
Nacional de Carros de Ferrocarril S.A. para sua divisão de transporte 
ferroviário. De lá para cá, essa presença se expandiu, e outras empresas 
passaram a constituir subsidiárias no país (a maioria, americanas), com 
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a finalidade de produzir peças e componentes para a indústria aeroespa-
cial e de defesa, atividades que vêm adquirindo maior qualidade e valor 
agregado. De 1999 a 2014, o número de empregados no setor aeroespacial 
mexicano, distribuído por cerca de trezentas empresas, passou de 10.157 
para 21.592. O investimento estrangeiro foi de mais de US$ 3 bilhões 
nesse período, e os maiores clusters estão localizados nos estados da Baixa 
Califórnia, Sonora, Querétaro e Chihuahua (PWC, 2015). Entre 2010 e 
2014, o valor das exportações do setor passou de US$ 590 milhões para 
mais de US$ 1 bilhão. O país conta com um plano governamental  
para o setor (Pro-Aéreo 2012-2020) que indica metas a serem atingidas, 
por meio de diversas ações, tais como: o desenvolvimento do mercado 
interno e dos fornecedores locais, o fortalecimento das capacidades 
da indústria e de sua cadeia produtiva, bem como o treinamento de 
mão de obra e a articulação entre a indústria e instituições de ensino. 
O governo mexicano conta ainda com os programas de apoio para a 
melhoria tecnológica da indústria de alta tecnologia (Proiat) e de pro-
dutividade e competitividade industrial (PPCI), que aportam recursos 
para vários setores, incluindo a indústria aeronáutica. O México dispõe 
de uma agência oficial de financiamento, o Banco Nacional de Comercio 
Exterior S.N.C. (Bancomext), que tem, entre seus setores estratégicos 
para apoio à exportação e ao financiamento, a indústria aeroespacial. 
Os Estados Unidos e o Canadá recebem mais de 85% das exportações 
do país (BANCOMEXT, 2014).

Europa e Marrocos
Desde a década de 1980, os países da UE têm um programa de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico – o Framework Programmes for Research 
and Technological Development. Em cada uma de suas sete edições, 
financiou diversas pesquisas, incluindo o setor aeroespacial. Como 
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sucessor desse programa, em 2014, a UE lançou o Horizon 2020, com 
previsão de investimentos de € 80 bilhões, no período de 2014 a 2020.

A França, onde a indústria aeroespacial está distribuída pelas regiões 
de Toulouse, Bordeaux e Paris, conta, desde 2008, com um órgão go-
vernamental vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, da Energia 
e do Mar. Trata-se do Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile 
(Corac), responsável pela articulação e coordenação de pesquisas e 
de inovação no setor aeroespacial. Dele participam diversos atores: a 
indústria (Airbus, Thales etc.), as empresas aéreas, aeroportos e outros 
órgãos públicos, entre os quais o Ministère de l’Éducation Nationale, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

O país conta com um centro de pesquisa aeroespacial e de defesa – 
Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales (Onera) – 
vinculado ao Ministério da Defesa, cujo orçamento, em 2015, era de  
€ 225 milhões. Tal como seus congêneres americanos, as atividades são 
desenvolvidas de forma unilateral ou por meio de parcerias com a ini-
ciativa privada. O país tem política de concessões de crédito e deduções 
fiscais para P&D e uma agência oficial de financiamento – Bpifrance – 
que oferece garantias e crédito à exportação dos produtos aeronáuticos. 
A França disponibiliza investimentos reembolsáveis para novos produ-
tos no setor aeroespacial (repayable launch investment – RLI), os quais 
cobrem parte dos custos que serão reembolsáveis caso o produto logre 
sucesso no mercado.

Na Alemanha, o German Aerospace Center (DLR) é o órgão governa-
mental responsável por pesquisas aeroespaciais e que realiza trabalhos 
em parceria não só com outras organizações similares, mas também com 
a iniciativa privada em projetos nacionais e internacionais. Além de 
conceder investimentos reembolsáveis, uma das fontes de financiamento 
de pesquisa do país é o Ministério Federal de Assuntos Econômicos e 
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Energia, que disponibilizou € 600 milhões no período de 2012 a 2015 
para pesquisas no setor aeroespacial do Programa Aeronáutico de Pes-
quisa (Farp, em inglês Federal Aeronautic Research Program). Dentre 
as regiões que se destacam como clusters de pesquisa aeroespacial, está 
a CFK Valley Stade, perto de Hamburgo, na qual se encontra o CFK 
Nord Research Center, que recebe apoio financeiro do estado da Baixa 
Saxônia. No país, os gastos com P&D podem ser deduzidos dos custos 
das empresas. A agência de crédito privada Euler Hermes concede ga-
rantias oficiais para créditos à exportação.

No Reino Unido, várias são as fontes de recursos para inovação, 
entre as quais o Innovate UK (cujo investimento, entre 2016 e 2017, 
está previsto em £ 561 milhões) e o Aerospace Technology Institute 
(ATI), que tem um orçamento previsto, de 2013 a 2020, de mais de £ 2 
bilhões (ATI, 2016). O ATI atua de forma articulada com o governo e 
a indústria aeroespacial, disseminada em diversos clusters pelo país. O 
governo conta com deduções fiscais para as empresas que investem em 
P&D, além de dispor de uma agência de crédito privada – UK Export 
Finance –, que concede garantias oficiais para créditos à exportação.

Na Holanda, o setor aeroespacial está consolidado com foco no for-
necimento de subsistemas, peças e componentes para a indústria, in-
cluindo P&D de novas tecnologias e materiais, ao lado da prestação de 
serviços de MRO. Este último é responsável por 50% do total do volume 
de negócios, de € 3,9 bilhões, e pela maior parte dos cerca de 16.500 
empregos do setor, cujas exportações respondem por 69% das receitas 
(NAG, 2014). A vinculação entre instituições acadêmicas, de pesquisa 
aeroespacial e a indústria no país é intensa, em particular com a atuação 
do National Aerospace Laboratory (NLR).

No Marrocos, o desenvolvimento do setor da indústria aeroespacial, 
de alto valor agregado, foi uma das prioridades eleitas pelo governo no 



23
Aeroespaço e defesa | O apoio ao desenvolvimento do setor  

de aeroespaço e defesa: visões da experiência internacional

início do século XXI e estabelecida no Pacte National pour l’Emergence 
Industrielle (2009-2015). Tal política pública conta com a cooperação 
entre o setor público e a iniciativa privada, além da liberalização de 
restrições para que investimentos estrangeiros sejam realizados por em-
presas aeronáuticas instaladas no país. Graças a isso, entre outras ações, 
o governo aporta até 10% dos investimentos necessários à implantação 
de novas indústrias e apoia a formação de mão de obra (ROYAUME 
DU MAROC, 2008). As subsidiárias francesas são maioria no cluster 
marroquino, que conta ainda com a presença da Boeing e da Bombardier, 
a qual produz alguns componentes de seu modelo CRJ. Mesmo antes do 
pacto, de 2001 a 2011, o número de pequenas e médias empresas do setor 
passou de dez a cem (AHMAD et al., 2013). Em 2014, o setor empregava 
cerca de dez mil trabalhadores e exportou cerca de US$ 780 milhões em 
bens e serviços (COFACE, 2015), a maior parte para a França. Cerca de 
51% das exportações são cabos e fios, 19% são componentes de aeronaves 
e 12% serviços de manutenção, reparos e revisão.

Assim, o Marrocos se destaca no continente africano por ter uma cadeia 
produtiva aeroespacial priorizada pelo governo, bem-sucedida e com 
foco na aviação comercial. Daí sua importância diante, por exemplo, 
da África do Sul, país que é, historicamente, o paradigma de A&D do 
continente africano, mas que concentrou seus esforços essencialmente 
no setor de defesa via instituições estatais.

Ásia e Rússia
Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, em in-
glês International Air Transport Association), em 2017 o tráfego interno 
de passageiros na Ásia-Pacífico deverá corresponder a 31,7% do total de 
passageiros transportados no mundo (IATA, 2013). Essa participação e 
as empresas aéreas existentes na região fizeram com que, desde o início 



24 BNDES Setorial 45 | março 2017

dos anos 2000 (e com mais intensidade na segunda metade da década), 
os principais fabricantes ocidentais de aeronaves (incluindo seus for-
necedores) implantassem subsidiárias no local.

O Japão, depois de recuperar o direito de fabricar aeronaves, em 1952, 
passou a estimular a cooperação entre seus quatro principais fabrican-
tes – Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Kawasaki Heavy Industries 
(KHI), Ishkawajila-Harima Heavy Industries (IHI) e Fuji Heavy  
Industries (FHI) –, por meio dos quais eram subcontratadas outras 
empresas japonesas, nos diversos programas desenvolvidos no setor 
aeroespacial. Este foi o caso da parceria com a Boeing no fim da década 
de 1970 para a produção e o fornecimento de partes do B-767 e que teve 
continuidade mais tarde com os modelos B-777 e B-787. Também foi 
montada uma parceria entre a Rolls-Royce, a Pratt & Whitney e a alemã 
MTU Aero Engines com o consórcio Japanese Aero Engine Corporation, 
na constituição da International Aero Engines (IAE) para a fabricação 
do motor a jato V2500, estabelecida no início da década de 1980. Para 
além da parte técnica, os engenheiros japoneses adquiriram, com essas 
parcerias, conhecimentos sobre marketing, venda e assistência pós-venda.

As empresas seguem diretrizes governamentais estabelecidas pelo Mi-
nistério da Economia, Comércio e Indústria (Meti) – nos projetos civis –, 
e também pelo Ministério da Defesa – nos projetos militares. O país 
dispõe de um órgão responsável por apoiar o desenvolvimento aeroes-
pacial, o Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa), cujo orçamento 
anual é de cerca de US$ 1,5 bilhão.

A indústria aeroespacial japonesa tem em Nagoya seu principal cluster 
e, por meio do Development Bank of Japan, foram disponibilizados 
investimentos reembolsáveis para o desenvolvimento do Mitsubishi 
Regional Jet (MRJ) (Figura 1), que conta ainda com apoio do Japan 
Bank of International Cooperation (JBIC) para sua comercialização 
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(NIOSI, 2012). O país também tem política de concessões de crédito e 
deduções fiscais para P&D.

Figura 1 | MRJ-900

Na China, a decisão governamental de construir uma indústria aero-
náutica remonta à década de 1950, quando, em parceria com a União 
Soviética, o país fabricou suas primeiras aeronaves militares – Y-5 e Z5. 
Tratava-se de adaptações de aeronaves soviéticas: o avião Antonov An-2 
e o helicóptero Mi-4, respectivamente (NIOSI; ZHAO, 2013).

Desde a década de 1970, o país vem investindo em sua indústria 
aeroespacial, em uma perspectiva de consolidar-se como uma grande 
potência, assegurando sua independência e segurança, bem como inte-
resses econômicos e político-estratégicos. A China amplia e aprofunda 
os conhecimentos adquiridos por meio de parcerias com empresas es-
trangeiras, o que, no segmento civil e comercial, pode ser exemplificado 
por meio do licenciamento e coprodução de peças e aeronaves, tais 
como: MD-80, B737, B787, A320 e ERJ-145. A fabricação se distribui por 
diversas cidades: Beijing, Tianjin, Xian, Nanchang, Harbin e Shangai. 
No que diz respeito à importância do poderio aéreo militar, e por ex-
tensão do aprimoramento e desenvolvimento tecnológico aeroespacial, 

O MRJ irá concorrer com os E-Jets E2 da Embraer.
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acredita-se que a própria Guerra do Golfo, em 1991, possa também ter 
influenciado a China. Isto ao estimular uma reflexão da abordagem 
integrada entre a aviação militar e o espaço, não sendo por acaso que 
seus investimentos atuais em defesa sejam pouco menores que 25% do 
despendido pelos Estados Unidos ou quatro vezes maiores que os gastos 
do Japão (HAYWARD, 2013).

Depois de reestruturações decorrentes da criação em 1988 do Mi-
nistério da Aviação e Indústria Aeroespacial, o país criou a Aviation 
Industry Corporation of China (Avic), que, desde 2008, é responsável 
pelo desenvolvimento de projetos tanto militares quanto civis. Ela 
emprega mais de 450 mil funcionários em mais de cem subsidiárias, 
as quais vêm estabelecendo parcerias com várias empresas estrangeiras 
por meio de acordos de prestação de serviços e transferência de tecno-
logia. Beneficia-se do know-how de seus fornecedores, o que contribui 
para aprofundar e desenvolver seus próprios conhecimentos. No país, 
várias instituições de ensino superior chinesas voltadas à formação de 
profissionais para o setor aeroespacial contam com acordos de coo-
peração com suas congêneres ocidentais. Muitas delas estão localiza-
das em cidades que têm os clusters, tais como: Beijing University of  
Aeronautics and Astronautics (BUAA) e Tsinghua University, em Beijing; 
Nanjing Aeronautics and Astronautics University (NUAA), em Nanjing;  
Harbin Institute of Technology, em Harbin; Northwestern Polytechnic 
University (NWPU), em Xian; e Nanchang University of Aeronautics, 
em Nanchang. Além disso, os laboratórios de pesquisa aeroespacial das 
instituições públicas são subsidiárias da Avic (NIOSI; ZHAO, 2013), 
o que configura uma mescla de propósitos e atribuições com poucos 
paralelos no mundo ocidental.

Fruto dos esforços governamentais ao priorizar, estruturar e investir 
recursos financeiros no setor aeroespacial ao longo das últimas décadas, 
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a China, por intermédio da Commercial Aircraft Corporation of China 
(Comac),3 manifesta, no fim dos anos 2000, sua intenção de participar 
do lucrativo mercado de fabricação e venda de aeronaves comerciais. O 
lançamento de seus modelos C919 e ARJ21 (Figura 2) tem por objetivo 
competir nos segmentos de narrowbodies e regional jets, respectivamente.4 
A Comac busca uma posição de destaque entre os quatro principais 
fabricantes globais (Airbus, Boeing, Bombardier e Embraer).

Figura 2 | ARJ21-700

O caminho para o sucesso tem sido longo, demandando um acúmulo 
significativo de experiência em diversos campos: motores, aviônicos, mate-
riais compósitos, certificação e assistência pós-vendas. Não se pode olvidar 
que decisões governamentais estratégicas, fornecimento de infraestrutura 
e apoio e investimentos públicos foram determinantes para que a China 
pudesse atingir o estágio atual, quarenta anos depois das transformações 

3 Empresa pública que também conta com investimentos da Avic.

4 Os esforços chineses no desenvolvimento aeronáutico e espacial integraram o Plano Quinquenal 2011-2015 e integram 

o atual de 2016-2020 (OHLANDT, 2016), ou seja, são esforços elevados à categoria de prioridade nacional estratégica.

Jato regional fabricado pela Avic, inspirado originalmente no MD-80 dos Estados Unidos.
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e abertura econômicas promovidas por Deng Xiaoping. Isso inclui um 
programa espacial, cujo destaque poderá ser o início da operação de sua 
própria estação espacial internacional em 2020 (ARON, 2016).

Na Índia, o desenvolvimento do setor aeroespacial5 vem sendo feito, 
em parte, por meio de acordos de contrapartida industrial (offset, em 
inglês). Fornecedores estrangeiros têm assim, por exemplo, de realizar 
investimentos ou compras em empresas indianas ao venderem material 
de defesa ao governo indiano. Estão, entre outros atrativos do país, um 
custo de produção mais baixo (15% a 25%) na fabricação de componen-
tes, em relação a outros países, e grande disponibilidade de mão de obra 
qualificada. Esses fatores também contribuíram para a implantação, em 
2000, pela General Electric, de seu maior centro de P&D fora dos Estados 
Unidos (SEN, 2015). Boeing, Airbus Group, Rolls-Royce e Honeywell são 
empresas que estabeleceram importantes parcerias com vistas ao desenvol-
vimento do setor aeroespacial na Índia, cujo principal cluster se localiza em 
Bangalore. Embora conte com algumas empresas fabricantes de aeronaves, 
o país ainda permanece majoritariamente como um fornecedor de peças 
e componentes. Ainda tem o desafio de superar requisitos de segurança e 
qualidade, exigidos por meio de certificações internacionais para muitos 
de seus processos e produtos. Segundo dados do Export-Import Bank of 
India, agência oficial de financiamento às exportações, o país exportou 
pouco mais de US$ 6 bilhões em 2015, em aeronaves, peças e componentes. 

Em relação aos serviços de MRO, destaca-se a perspectiva de incremento 
dessa atividade na Índia, haja vista não só o surgimento de empresas 

5  O setor é voltado para a produção militar por meio da Aeronautical Development Agency (ADA) – órgão governamental 

apoiado financeiramente pelo Defence Research and Development Organization (DRDO) –, que congrega diversas 

instituições de pesquisa, produção industrial e laboratórios públicos e privados. O país conta com a Society of Indian 

Aerospace Technologies and Industries (Siati), entidade privada cuja finalidade é ser uma plataforma de interação entre 

as diversas instituições nacionais do setor e com seus pares estrangeiros e que busca oportunidades de crescimento para 

a cadeia produtiva indiana (SEN, 2015).
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aéreas de baixo custo no país desde meados dos anos 2000, mas também 
o significativo aumento no número de passageiros-quilômetros pagos 
transportados (RPK) no mercado doméstico. Estes passaram de 58 bilhões 
para 76 bilhões, entre 2011 e 2015, com previsão de aumento expressivo 
nos próximos anos. Embora a frota atual das empresas domésticas em 
operação seja de pouco mais de 430 aeronaves, existe a clara perspectiva 
de crescimento em função de encomendas de novas unidades que, no 
momento, totalizam pouco mais de 530 pedidos apenas na Boeing e na 
Airbus. O aumento da frota de aeronaves ampliará as oportunidades 
internas de demanda por MRO, além da oferta de serviços para empresas 
aéreas estrangeiras que atuam no país.

Cingapura é o segundo principal mercado para a exportação de pe-
ças de aeronaves dos Estados Unidos, em função de ser um hub para 
manutenção de aeronaves (ELLIOT, 2016). Trata-se de um Estado cuja 
localização geográfica é estratégica para a implantação de representa-
ções das principais empresas do setor aeroespacial, entre fabricantes 
de aeronaves, motores, equipamentos eletrônicos, MROs, lessors6 etc. O 
setor aeroespacial gera mais de 19 mil empregos (EDB SINGAPORE, 
2016) e foi responsável por US$ 6,4 bilhões de exportações, em 2015, 
em partes e peças aeronáuticas (ITC, 2016). Segundo banco de dados 
da FlightGlobal, as 73 empresas aéreas que operam no aeroporto de 
Changi ofereceram, em dezembro de 2016, mais de 11,7 bilhões de 
assentos quilômetros oferecidos (ASK, em inglês available seat-km) 
para 43 países.7 Em P&D, Cingapura conta com instituições estatais 
que estabelecem parcerias com empresas estrangeiras, como o DSO 

6 Lessor é o termo genérico em inglês para designar empresas especializadas no arrendamento mercantil de aeronaves 

para empresas aéreas em todo o mundo.

7 A título de comparação, no Aeroporto Internacional de Guarulhos/Cumbica (GRU) – SP, o primeiro em movimento de 

passageiros na América Latina, operam 34 empresas aéreas, que, em dezembro de 2016, ofereceram pouco mais que 

5,7 bilhões de ASK para 28 países.
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National Laboratories, o Centre for Aerospace Engineering, da National  
University of Singapore, e a National Research Foundation (NFR). Esta 
última dispõe de um orçamento de aproximadamente US$ 13,2 bilhões 
a utilizar no desenvolvimento de pesquisa e inovação em empresas, no 
período de 2016 a 2020.

A Rússia tem uma rica história de projetistas aeronáuticos desde as 
primeiras décadas do século XX. Apesar dos investimentos realizados 
em sua indústria aeroespacial desde o tempo em que fazia parte da União 
Soviética, não logrou alcançar os mesmos graus de sofisticação tecno-
lógica e sucesso comercial com suas aeronaves civis que os obtidos por 
outros países. Todavia, nos últimos anos, diversos fatores contribuíram 
para que o governo buscasse uma solução para o problema. São eles: as 
projeções e o próprio crescimento da demanda pelo transporte aéreo 
(no mercado doméstico, o RPK passou de 26 bilhões, em 2005, para  
75 bilhões em 2015), com as empresas aéreas demandando equipamentos 
de melhor qualidade operacional; as elevadas tarifas de importação de 
aeronaves (para compra ou leasing); e o insucesso comercial dos produtos 
fabricados até então no próprio país. Assim, a fim de concentrar esforços 
para elevar o padrão tecnológico desse segmento de sua produção aero-
náutica, o governo decidiu, em 2006, reunir vários fabricantes em uma 
única empresa – United Aircraft Corporation (UAC) –, que conta com 
cerca de cem mil empregados e na qual detém a participação de mais de 
82% (MCGUIRE, 2014). A UAC possui instalações em diversas cidades: 
Moscou, Kazan, Ulyanovsk, Voronezh, Taganrog, Novosibirsk, Irkutsk, 
Komsomolsk-on-Amur e Nizhny Novgorod (UAC, 2014). Ela atua nos 
âmbitos militar e civil, demonstrando o interesse do país em continuar 
sua capacitação neste setor. Apesar disso, em vários projetos civis emprega 
partes e equipamentos de fabricantes de outros países. Este é o caso do 
avião ítalo-russo Sukhoi Superjet SSJ-100 (Figura 3), cujos sistemas elétricos 
são fornecidos pela UTC Aerospace Systems e os sistemas hidráulicos são 
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fabricados pela Parker Aerospace, além de ter diversos sistemas aviônicos 
fornecidos pela francesa Thales Avionics Inflight Systems.

Desde 1994, a Rússia dispunha de seu Eximbank, responsável por 
financiar suas exportações. A partir de 2014, ele ficou subordinado 
à Export Insurance Agency of Russia (Exiar), criada em 2011, em um 
esforço do país em aglutinar e consolidar em um mesmo órgão o apoio 
oficial financeiro e de garantias aos exportadores.

Figura 3 | SSJ-100

Todas essas medidas apontam para a forte presença do governo russo 
no financiamento de sua indústria aeroespacial. Na área civil, podem ser 
mencionados mais recentemente: o pagamento, pelo governo, no início 
de 2015, de US$ 2 bilhões das dívidas existentes com fornecedores no 
programa SSJ-100 (TRIMBLE, 2015); e o apoio à UAC, com suporte 
financeiro, para poder oferecer garantias à empresa mexicana Interjet 
quanto à existência de um valor residual ao fim do contrato de arren-
damento das aeronaves SSJ-100 (ZAITSEV, 2016).

O SSJ-100 é um jato comercial ítalo-russo que concorre com os E-Jets da Embraer.
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Em 2014, a Rússia divulgou um plano governamental de investir 
cerca de US$ 28 bilhões na indústria aeronáutica entre 2015 e 2025  
(RUSSIA’S..., 2014), com a intenção de tornar o país um dos três maiores 
fabricantes de aeronaves. O programa, projetado pelo Ministério da 
Indústria e Comércio russo, pretende investir US$ 20,5 bilhões em 
recursos provenientes de fundos estatais, complementados por mais 
US$ 7,5 bilhões em recursos privados. Ele prevê o desenvolvimento de 
uma base científica sólida para pesquisar novas tecnologias, buscando 
inclusive maior participação em pesquisas e desenvolvimentos interna-
cionais para o setor aeronáutico.

Brasil

Indústria aeroespacial
A consolidação da indústria aeroespacial brasileira em bases mais sólidas 
remonta às décadas de 1950-1970, quando, por determinação de sucessivos 
governos brasileiros, decidiu-se pela produção de aeronaves de uso civil 
e militar. Isso resultou nas criações do Instituto Tecnológico de Aero-
náutica (1950) e da Embraer (1969). Como empresa estatal, esta última 
recebeu forte apoio financeiro governamental, até sua privatização, em 
1994. Disso resultou seu progressivo desenvolvimento tecnológico e a 
constituição de mão de obra qualificada e capacitada para gerir processos 
produtivos e comerciais, fatores que também repercutiram no surgimento 
de uma pequena cadeia produtiva de fornecedores (GOMES, 2012). No 
fim da década de 1970, é criada no país uma fabricante de helicópteros, 
a Helibras, controlada pela iniciativa privada (Aerospatiale e Aerofoto 
Cruzeiro) e pelo poder público (estado de Minas Gerais). Na década de 
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1990, a empresa, instalada em Itajubá (MG), passaria para o controle 
majoritário da Airbus Helicopters.

Além dos dois grandes fabricantes – Embraer e Helibras –, o setor 
aeroespacial é composto por cerca de vinte empresas que atuam efeti-
vamente na produção aeronáutica, sendo deles fornecedoras. Isso em 
um universo de pouco mais de cinquenta empresas que têm algum tipo 
de atuação neste setor, além de cerca de vinte fabricantes de aeronaves 
experimentais ou leves e desportivas.

Embraer e Helibras
O país já é capaz de projetar e produzir desde pequenas aeronaves até 
jatos comerciais de médio porte (a Embraer é líder no mercado global 
de jatos regionais de setenta a 130 assentos), passando por helicópteros, 
jatos executivos e aeronaves de combate. Contudo, concentra-se na 
Embraer e depende bastante dela, que responde por cerca de 70% dos 
24 mil empregos do setor no Brasil.

Embraer e Helibras têm seus principais fornecedores no exterior e 
empregam praticamente as mesmas cadeias de fornecedores que seus 
concorrentes.8 Vários destes, dados seu porte e condições financeiras, são 
capazes de parcerias de risco com os principais fabricantes de aeronaves 
no desenvolvimento, produção e comercialização de novos programas 
(projetos de novas aeronaves). Note-se que os investimentos requeridos 
para as fases de projeto, desenvolvimento, prototipagem, certificação 
e comercialização de uma nova aeronave são elevados e requerem um 
longo período (cinco a dez anos) de payback.9

8 Levantamentos recentes indicam que tanto a Airbus quanto a Boeing têm 70% de fornecedores em comum para suas 

aeronaves comerciais.

9 No segmento de jatos comerciais de passageiros, os montantes requeridos podem ir de, aproximadamente, US$ 2 bilhões 

(caso da nova geração de E-Jets E2 da Embraer) a dez vezes esse valor (montante estimado para o caso do A380 da Airbus).
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A Embraer (cujas instalações industriais no Brasil estão localizadas no 
estado de São Paulo) tem aumentado pontualmente a verticalização da 
produção de sua linha de jatos executivos no país; mas sua grande tendência 
parece ser a de deslocar para o exterior itens cada vez mais importantes de 
projeto e fabricação. A empresa indica ser uma necessidade em um setor 
cujo mercado é global. No caso da fabricação dos jatos executivos Legacy 
450/500 na cidade de Melbourne, Flórida, trata-se de uma condicionante 
mercadológica específica. Ou seja, o consumidor americano adquire con-
fiança quando tem acesso às instalações onde é fabricada a aeronave. Por 
outro lado, a presença da Embraer em Portugal desde meados dos anos 
2000, por meio da compra da fabricante aeronáutica portuguesa OGMA – 
Indústria Aeronáutica de Portugal (em 2004), insere-se em um processo 
de internacionalização da empresa que aproveita a existência de aspectos 
locacionais e externalidades positivas: mão de obra qualificada, proximidade 
com mercado consumidor, redução de custos, além de incentivos fiscais 
e de financiamento de P,D&I da União Europeia. Outrossim, a Embraer 
firmou uma parceria com a Boeing para a comercialização da aeronave 
KC-390 (Figura 4), que a empresa brasileira desenvolveu para atender às 
necessidades da Força Aérea Brasileira (FAB) e que conta com diversos 
parceiros de risco estrangeiros.

Em contraste com a Embraer, a Airbus Helicopters, controladora da 
Helibras, impôs que o mercado desta ficasse originalmente restrito à 
América do Sul. Ao mesmo tempo, delegou para ela os direitos exclu-
sivos de fabricação do helicóptero Esquilo – AS 350/355 (Figura 5), e 
o Brasil responde por mais de 90% das vendas da Helibras na região 
(GOMES; FONSECA; QUEIROZ, 2013). Embora o país esteja viven-
ciando atualmente um quadro de restrição orçamentária, ressalta-se 
a existência do Programa HX-BR. Esse programa trata-se da compra, 
pelo Ministério da Defesa, de helicópteros EC225/725, produzidos 
pela Helibras no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e foi 
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lançado originalmente em 2012. Conforme se observa no mundo todo, 
um dos motores para o desenvolvimento da indústria aeroespacial são 
as compras governamentais.

Figura 4 | Embraer KC-390 

Figura 5 | AS-350

Aeronave-tanque e cargueira para uso militar, cujo desenvolvimento tem sido custeado pelo Comando da Aeronáutica.
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Helicóptero Esquilo fabricado no Brasil.
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Cadeia produtiva
Conforme visto, a quantidade de empresas constituintes da cadeia pro-
dutiva nacional é muito reduzida, majoritariamente micro, pequenas e 
médias empresas (MPME), que, por não disporem de capacidade finan-
ceira para atuar como parceiras de risco (na falta de políticas públicas 
específicas, como as existentes nos países centrais), sua maior inserção 
fica limitada, quer seja no plano doméstico, quer seja no internacional. 
Apesar disso, sua competitividade é reconhecida internacionalmente, 
dada a qualidade de seus produtos e o selo de aprovação representa-
do pela certificação da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) que 
tem acordo bilateral com suas contrapartes americana Federal Aviation  
Administration (FAA) e europeia European Aviation Safety Agency (Easa).

Contudo, o fortalecimento da cadeia produtiva no país continua sendo 
um desafio. Entre as dificuldades existentes, podem ser citadas: o acesso 
à matéria-prima importada para aquisições de pequenas quantidades, a 
carga tributária e exigências de controle impostas pelos órgãos fiscaliza-
dores, as quais, concebidas para grandes empresas, oneram e prejudicam 
sobremaneira as MPMEs.

Fabricantes de aeronaves experimentais 
ou leves e esportivas
A produção sistemática de aeronaves ultraleves no Brasil teve início 
no fim da década de 1980 e ganhou impulso na década de 2000. Nessa 
época, o então Departamento de Aviação Civil (antecessor da Anac) 
autorizou os fabricantes nacionais a comercializar no país aeronaves 
experimentais,10 montadas por meio de conjuntos (kits) de construção 

10 De acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986), considera-se aeronave 

experimental a aeronave fabricada ou montada por construtor amador, permitindo-se, em sua construção, o emprego 

de materiais ainda não homologados, desde que não seja comprometida a segurança de voo.
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amadora importados. Isso resultou em boa aceitação das experimentais 
no mercado, graças a seus custos menores de aquisição, operação e ma-
nutenção, quando comparadas às aeronaves certificadas importadas já 
montadas, favorecendo o crescimento da frota nacional. Atualmente, 
o Brasil possui a segunda maior frota mundial de aeronaves experi-
mentais. Metade dos fabricantes nacionais está localizada no estado de 
São Paulo, e o restante está distribuído pelos estados do Rio Grande 
do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de Minas Gerais, de Goiás, da 
Bahia e de Pernambuco (VASCONCELOS, 2015). Todavia, as empresas 
ainda carecem de maior apoio oficial para poderem melhor direcionar, 
desenvolver e ampliar sua produção (conferir box “Cluster aeroespacial 
brasileiro e P,D&I”), que, segundo Ozires Silva, implicaria um aporte de 
capital de risco por parte do governo (GAZZONI, 2015). Isso também 
é necessário para programas de P,D&I para toda a cadeia produtiva.

Cluster aeroespacial brasileiro e P,D&I

No Brasil, Armellini, Beaudry e Kaminski (2013) pesquisaram 22 empresas que 

atuavam no setor aeroespacial e desenvolveram ações de P,D&I em produtos e 

processos entre 2007 e 2011. Segundo os autores, comparado ao do Canadá, o 

processo de apoio e suporte governamental que existe no Brasil para P,D&I no setor 

é mais recente e ainda se encontra em fase de adaptação. O processo foi avaliado 

com base nos incentivos fiscais, nas subvenções, no financiamento e no apoio 

não financeiro. O estudo analisa o cluster aeroespacial existente no município de 

São José dos Campos, no qual o processo de P,D&I vem sendo apoiado pelos 

governos federal e estadual, por meio de incentivos e de instituições, como a Finep 

(recursos não reembolsáveis), o BNDES (financiamentos), o Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação de Amparo 

DESTAQUE
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à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) (bolsas de estudo e subvenções), a 

Receita Federal (incluindo a Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005, conhecida 

como Lei do Bem, que beneficia com incentivos fiscais as empresas que investem 

em P&D), e também por ações educacionais e de treinamento de mão de obra – 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Parque Tecnológico de São 

José dos Campos (SP), englobando ITA/CTA. 

Conforme as entrevistas e pesquisas documentais realizadas com as empresas, 

verificou-se que a maioria delas (72,7%) não utilizava os incentivos fiscais 

existentes, por três motivos:

• Os incentivos eram disponíveis para empresas que escolhiam o método 

de taxação pelo “lucro real”, enquanto as pequenas e médias empresas 

utilizavam a taxação pelo sistema de “lucro presumido”.

• As empresas não dispunham de organização interna capaz de segregar 

gastos com P,D&I dos demais gastos.

• Insegurança na compreensão da legislação por parte das empresas, além 

de desconfiança das autoridades tributárias em relação ao julgamento do 

que seriam os gastos de P,D&I. 

Em relação às subvenções, a Fapesp (estadual) consegue atender às pequenas e 

médias empresas ao destinar os recursos ao principal pesquisador da empresa ou 

a uma instituição de pesquisa que com ela atua em parceria. Já a Finep (federal) 

é vista como menos burocrática para a apresentação do pedido de subvenção 

e prestação de contas, com maior abrangência em relação aos tipos de gastos, 

embora seus analistas não sejam especialistas nos setores industriais apoiados.

Apenas 18,2% das empresas fizeram uso dos financiamentos do BNDES. O 

estudo apontou para o desconhecimento das linhas de financiamento por parte 

de 27,3% delas e muitos requisitos a serem cumpridos por aquelas de pequeno 

e médio porte na habilitação aos financiamentos. O apoio não financeiro ao 
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cluster aeronáutico é dado pelo Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP), 

fundado na primeira década do século XXI.

Desde 2014, com a criação de um fundo de investimentos em par-
ticipações destinado ao setor aeroespacial (FIP Aeroespacial), o país 
passou a contar com mais um instrumento para financiar o desenvolvi-
mento e o fortalecimento de empresas na cadeia produtiva aeroespacial 
(GÓES, 2016). Com um patrimônio inicial de R$ 131,3 milhões (cerca de  
US$ 59,5 milhões, em valores de maio de 2014), o fundo tem como cotistas 
o BNDES, a Finep, a Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Pau-
lista e a Embraer S.A. Até o primeiro trimestre de 2016, 30% dos recursos 
haviam sido investidos apenas em quatro empresas.

A importância da continuidade 
do apoio governamental

O contínuo interesse e empenho de governos em atrair novos em-
preendimentos aeronáuticos para seus territórios tem se feito notar 
nos grandes eventos do setor, particularmente nas feiras aeronáuticas 
internacionais. Nessas ocasiões, observa-se cada vez mais a presença 
de delegações governamentais que aproveitam para desenvolver e/ou 
estreitar relacionamentos com OEMs, MROs e demais empresas da 
cadeia produtiva. Durante esses eventos, as delegações apresentam as 
vantagens competitivas de que dispõem para sediar novas unidades de 
negócios aeronáuticos (MOORMAN, 2016). O objetivo é a geração de 
novos empregos e renda, em adição a iniciativas de P&D, de tal sorte a 
fortalecer a economia local em um setor com relevância global.



40 BNDES Setorial 45 | março 2017

Por outro lado, a instituição de uma agência de crédito à exportação 
(ECA, em inglês export credit agency) por parte do país que dispõe de 
indústria aeroespacial reafirma a importância do setor para o desenvolvi-
mento nacional, na medida em que apoia o financiamento à exportação 
dos bens produzidos, notadamente aeronaves e motores aeronáuticos. 
Além disso, como visto na crise de 2008, quando houve uma retração 
por parte do sistema bancário mundial em disponibilizar recursos para 
o financiamento daqueles bens, as ECAs, entre as quais o BNDES Exim, 
foram capazes de suprir essa falha do mercado. Isso não só assegurou 
a renovação e/ou a ampliação das frotas das companhias aéreas, mas, 
sobretudo, também garantiu os empregos em toda a cadeia de produção 
da indústria aeronáutica no país de origem dos bens, tanto aqueles dos 
fabricantes quanto os de seus fornecedores.

Destaca-se que muitas das atividades de montagem e integração de par-
tes e sistemas de uma aeronave ainda são feitas manualmente. Por se tratar 
de um setor que frequentemente desenvolve e aprimora inovações tecno-
lógicas, sua força de trabalho apresenta, via de regra, elevada qualificação 
profissional. A hora média mundial do salário de um trabalhador no se-
tor aeroespacial ficava, em 2012, em segundo lugar no ranking geral, com  
US$ 45 (WORLD ECONOMIC FORUM, 2013). Esse valor ficava 
atrás apenas da indústria de petróleo e mineração (US$ 46), enquan-
to o valor pago na indústria de forma geral era de US$ 26. Trata-se, 
portanto, de uma força de trabalho com importante capacidade de 
renda e consumo nos países que contam com indústria aeroespacial: 
Estados Unidos, China, França, Espanha, Grã-Bretanha, Alemanha, 
Canadá, Japão e Brasil.11

11 Segundo a Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil (AIAB), em 2014, o setor abrangia 24 mil empregos 

diretos no país (AIAB, 2016).
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Ressalta-se que no comércio internacional tem sido observado forte au-
mento na participação de produtos considerados de alta tecnologia,12 tanto 
na exportação quanto na importação. Ao avaliar o valor adicionado13 na 
exportação de aeronaves pelo Brasil (leia-se, Embraer), Hermida et al. (2015) 
verificaram que o setor apresentou o melhor desempenho no período de 
1991 a 2011 (no âmbito das exportações do Mercosul), ainda que apontem 
para a necessidade de um refinamento nas metodologias de avaliação do 
valor adicionado do setor de aeronaves. Portanto, o apoio de um país à ge-
ração de P,D&I é imprescindível para que possa fazer frente à concorrência 
internacional, bem como gerar novos empregos com maior qualificação.

Conforme visto na seção “Brasil”, na primeira metade do século XX, o país 
tomou uma decisão de política governamental ao criar a primeira instituição 
de pesquisa e ensino aeronáutico e uma fábrica para produção de aeronaves. 
O Brasil conta ainda com a atuação do BNDES, por meio do produto BNDES 
Exim, como agência de financiamento à exportação e com o aporte de recursos 
por parte da Finep e da Desenvolve SP para P,D&I para o setor aeroespacial. 
Contudo, diferentemente de outras nações, ainda não estruturou um órgão na 
administração pública com a responsabilidade de articular e coordenar ações 
para o desenvolvimento e o fortalecimento de sua indústria aeroespacial. Da 
mesma forma, não tem dado continuidade às políticas governamentais para 
o setor vis-à-vis a evolução que se verifica no resto do mundo.

Alguns exemplos
Cabe ainda exemplificar a existência de alguns casos significativos nos quais 
o apoio governamental ao desenvolvimento e à aquisição de uma aeronave 

12 Produtos que “(...) requerem sofisticadas infraestruturas tecnológicas, elevados níveis de especialização, mão de 

obra especializada e mecanismos de interação frequente entre as firmas e entre as firmas e as universidades/institutos 

de pesquisa” (HERMIDA et al., 2015, p. 628).

13 Diferença entre produtos finais e suas principais partes e componentes.
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de uso militar pode reverter para seu sucesso comercial, quando reconfi-
gurada e certificada para uso civil. Em outros casos, embora esse vínculo 
direto não exista, novas tecnologias em aeronaves militares muitas vezes 
acabam tendo aplicação para uso civil comercial (U.S. CONGRESS, 1991).

Nos Estados Unidos, na década de 1960, o Pentágono encomendou 
aos fabricantes de aeronaves que desenvolvessem um novo projeto para 
transporte militar. Tratava-se da concorrência do C-5A Galaxy. Os 
concorrentes tiveram seus estudos financiados pelo Pentágono. Embora 
não tivesse seu projeto escolhido, a Boeing aproveitou o resultado de 
seus estudos e construiu o B-747 (Figura 6) (NEWHOUSE, 1982), que 
se tornou um enorme sucesso comercial, tendo sido produzidas até hoje 
mais de 1.500 unidades.

Figura 6 | Boeing 747-100

No Brasil, no fim da década de 1960, o governo encarregou a  
Embraer (na época, empresa estatal) de produzir a aeronave Bandeirante, 
desenvolvida pelo então Centro Técnico Aeroespacial (CTA) do Minis-
tério da Aeronáutica e que passou a ser conhecida como EMB-110. Sua 
aquisição pela FAB ensejou novas vendas para países estrangeiros, dado 
o sucesso de sua versão civil. Em decorrência desse sucesso inicial e de 
estudos de mercado, a empresa conseguiu depois ampliar sua presença 

Projeto cuja origem está na concorrência para o desenvolvimento do que viria a ser o cargueiro militar C-5A Galaxy.

Fo
to

: E
du

ar
d 

M
ar

m
et

. D
is

po
ní

ve
l e

m
: <

co
m

m
on

s.
w

ek
im

ed
ia

.o
rg

>
.



43
Aeroespaço e defesa | O apoio ao desenvolvimento do setor  

de aeroespaço e defesa: visões da experiência internacional

comercial em outros países com novos programas, particularmente no 
importante mercado americano.

No âmbito militar, o então Ministério da Aeronáutica encomen-
dou à Embraer, na década de 1970, a produção da aeronave EMB 326  
Xavante, realizada em parceria com a empresa italiana Macchi. Passadas mais 
de quatro décadas, e por isso um evento raro no caso brasileiro, o governo 
encomendou à Embraer a produção do KC-390 para equipar a FAB. O 
programa conta com o financiamento do Brasil, por meio da encomenda 
governamental, e dos parceiros de risco na República Tcheca, em Portugal 
e na Argentina. A aeronave poderá ter também uso civil. Igualmente, a 
aquisição pelo Brasil do jato de combate FX-2 Gripen, da empresa sueca 
Saab, gerou uma parceria entre a fabricante e a Embraer para a produção 
de parte das encomendas no Brasil, com a transferência de tecnologia e o 
desenvolvimento, no país, de um modelo dessa aeronave com dois assentos.

Todos esses exemplos apontam para uma ou duas formas de apoio go-
vernamental, quer seja a encomenda tecnológica ao fabricante nacional, 
quer seja a compra da aeronave (Quadro 3).

Quadro 3 | Formas de apoio governamental a programas de aeronaves

Forma de apoio 
governamental

C-5A EMB-
110

EMB-
120

EMB 
326 

KC-
390

FX-2

Financiamento e encomenda 
tecnológica ao fabricante 
nacional?

Sim Sim Não Não Sim Não

Compra da aeronave? Sim Sim Sim Sim Sim Sim

O Quadro 4 é um quadro-resumo da experiência internacional no que 
tange ao apoio governamental ao setor de A&D. 

Fonte: Elaboração própria.
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Fabrica aeronaves? Cadeia produtiva 
aeroespacial 
importante?

Políticas públicas 
específicas para A&D?

Órgão governamental 
específico de apoio?

Políticas de clusters 
aeroespaciais?

Instrumentos específicos de 
apoio financeiro para P,D&I?

Brasil Sim. Jatos comerciais, 
executivos, helicópteros 
de pequeno porte e 
aeronaves experimentais.

Não. É pouco 
desenvolvida vis-à-vis 
outros países fabricantes 
de aeronaves.

Não. Na esfera federal, 
o Plano Brasil Maior 
(2012) tinha uma seção 
sobre A&D. O plano 
expirou em 2014.

Não, mas a Anac tem em 
seu estatuto (Decreto 5.731, 
de 20 de março de 2006) a 
missão de fomento do setor.

Sim, mas ainda bastante 
incipiente e praticamente 
limitada ao município de 
São José dos Campos.

Não, exceto iniciativas 
temporárias, como o FIP-
Aeroespacial, e de fomento, 
como o Inova Aerodefesa, além 
da Lei do Bem (Lei 11.196, de 
21 de novembro de 2005) como 
instrumento de isenção fiscal.

Canadá Sim, vários  
tipos e portes.

Sim. Sim, nas esferas federal e 
provincial, notadamente 
em Quebec.

Sim. Innovation, Science 
and Economic Development 
Department.

Sim, implementadas  
pelo governo federal e 
provinciais.

Sim. National Research 
Council Canada e outras 
instituições.

China Sim, vários  
tipos e portes.

Sim e em formação, 
por meio de empresas 
estatais e joint ventures 
com fabricantes 
estrangeiros (Airbus, 
Embraer etc.).

Sim, consolidadas nos 
planos quinquenais.

Sim, implantadas por meio 
da holding estatal Avic.

Sim, implementada  
pelo governo central.

Sim, o governo central 
apresenta histórico de aporte 
de recursos nas estatais sempre 
que necessário.

Estados 
Unidos

Sim, vários tipos e 
portes. Trata-se do 
maior fabricante 
mundial.

Sim, é paradigma  
do setor.

Sim, emanadas 
principalmente do 
Congresso e  
do Pentágono.

Sim. A Nasa (parte civil) e a 
Darpa (parte de defesa).

Sim, implementadas 
por governos estaduais e 
locais.

Sim, dotações orçamentárias 
da Nasa, Darpa e outras 
instituições.

Índia Sim, apenas 
militares.

Sim, em formação, 
por meio de offset e 
também joint ventures 
entre empresas estatais e 
fabricantes estrangeiros 
(Airbus, Boeing etc.).

Sim, apenas para a 
parte de defesa.

Sim, DRDO. Sim, implementada pelo 
governo central apenas 
para a parte de defesa.

Sim, dotações  
orçamentárias do DRDO.

(continua)  

Quadro 4 | Apoio governamental ao setor de A&D: quadro-resumo da 
experiência internacional
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Fabrica aeronaves? Cadeia produtiva 
aeroespacial 
importante?

Políticas públicas 
específicas para A&D?

Órgão governamental 
específico de apoio?

Políticas de clusters 
aeroespaciais?

Instrumentos específicos de 
apoio financeiro para P,D&I?

Brasil Sim. Jatos comerciais, 
executivos, helicópteros 
de pequeno porte e 
aeronaves experimentais.

Não. É pouco 
desenvolvida vis-à-vis 
outros países fabricantes 
de aeronaves.

Não. Na esfera federal, 
o Plano Brasil Maior 
(2012) tinha uma seção 
sobre A&D. O plano 
expirou em 2014.

Não, mas a Anac tem em 
seu estatuto (Decreto 5.731, 
de 20 de março de 2006) a 
missão de fomento do setor.

Sim, mas ainda bastante 
incipiente e praticamente 
limitada ao município de 
São José dos Campos.

Não, exceto iniciativas 
temporárias, como o FIP-
Aeroespacial, e de fomento, 
como o Inova Aerodefesa, além 
da Lei do Bem (Lei 11.196, de 
21 de novembro de 2005) como 
instrumento de isenção fiscal.

Canadá Sim, vários  
tipos e portes.

Sim. Sim, nas esferas federal e 
provincial, notadamente 
em Quebec.

Sim. Innovation, Science 
and Economic Development 
Department.

Sim, implementadas  
pelo governo federal e 
provinciais.

Sim. National Research 
Council Canada e outras 
instituições.

China Sim, vários  
tipos e portes.

Sim e em formação, 
por meio de empresas 
estatais e joint ventures 
com fabricantes 
estrangeiros (Airbus, 
Embraer etc.).

Sim, consolidadas nos 
planos quinquenais.

Sim, implantadas por meio 
da holding estatal Avic.

Sim, implementada  
pelo governo central.

Sim, o governo central 
apresenta histórico de aporte 
de recursos nas estatais sempre 
que necessário.

Estados 
Unidos

Sim, vários tipos e 
portes. Trata-se do 
maior fabricante 
mundial.

Sim, é paradigma  
do setor.

Sim, emanadas 
principalmente do 
Congresso e  
do Pentágono.

Sim. A Nasa (parte civil) e a 
Darpa (parte de defesa).

Sim, implementadas 
por governos estaduais e 
locais.

Sim, dotações orçamentárias 
da Nasa, Darpa e outras 
instituições.

Índia Sim, apenas 
militares.

Sim, em formação, 
por meio de offset e 
também joint ventures 
entre empresas estatais e 
fabricantes estrangeiros 
(Airbus, Boeing etc.).

Sim, apenas para a 
parte de defesa.

Sim, DRDO. Sim, implementada pelo 
governo central apenas 
para a parte de defesa.

Sim, dotações  
orçamentárias do DRDO.

(continua)  
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Fabrica aeronaves? Cadeia produtiva 
aeroespacial 
importante?

Políticas públicas 
específicas para A&D?

Órgão governamental 
específico de apoio?

Políticas de clusters 
aeroespaciais?

Instrumentos específicos de 
apoio financeiro para P,D&I?

Japão Sim, militares e em fim 
de desenvolvimento 
dos MRJ-90 e 70 
(comerciais).

Sim, maior fabricante de 
estruturas aeronáuticas 
em geral (fornece para 
Boeing etc.).

Sim, emanadas do Meti. Sim. Meti e Jaxa. Sim. Sim, dotações orçamentárias 
do Jaxa.

Marrocos Não. Sim, é a essência de seu 
setor aeroespacial, com 
peso nas exportações.

Sim, emanadas do 
Poder Executivo.

Não, mas é função do 
Ministère de l'Industrie, 
du Commerce, de 
l'Investissement et de 
l'Economie Numérique.

Sim. Sim, dotações orçamentárias 
do governo.

México Não. Sim, é a essência de seu 
setor aeroespacial, com 
peso nas exportações.

Sim, emanadas do 
Poder Executivo.

Não, mas é função da 
Secretaria de Economia – 
Subsecretaria de Industria  
y Comercio.

Sim. Sim, dotações orçamentárias 
do governo (Proiat e PPCI).

Rússia Sim, vários 
tipos e portes.

Sim, em busca de 
atualização urgente, pois 
foi estabelecida na época 
da Guerra Fria.

Sim, emanadas do 
Poder Executivo.

Não, mas é função do 
Ministry of Industry and 
Trade.

Sim. Sim, o governo central 
apresenta histórico de aporte 
de recursos nas estatais sempre 
que necessário.

Cingapura Não. Sim, é a essência de 
seu setor com peso 
maior para MRO 
e componentes de 
motores.

Sim, emanadas do 
Poder Executivo.

Não, mas é função do 
Singapore Economic 
Development Board (EDB).

Sim. Sim, dotações orçamentárias 
da NFR.

UE Sim, vários tipos 
e portes. Trata-se 
do segundo maior 
fabricante mundial.

Sim, é paradigma  
do setor.

Sim, emanadas dos 
estados nacionais e da 
Comissão Europeia 
(Framework Programmes 
for Research and 
Technological 
Development e Horizon 
2020).

Sim, a nível dos estados 
nacionais e da Comissão 
Europeia (por exemplo: 
Office National d'Etudes et de 
Recherches Aérospatiales – 
Onera, German Aerospace 
Center – DLR).

Sim, nos  
estados nacionais.

Sim, dotações orçamentárias 
dos Framework Programmes 
e de órgãos nacionais (por 
exemplo: Onera e ATI).

(continuação)

Fonte: Elaboração própria.
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Fabrica aeronaves? Cadeia produtiva 
aeroespacial 
importante?

Políticas públicas 
específicas para A&D?

Órgão governamental 
específico de apoio?

Políticas de clusters 
aeroespaciais?

Instrumentos específicos de 
apoio financeiro para P,D&I?

Japão Sim, militares e em fim 
de desenvolvimento 
dos MRJ-90 e 70 
(comerciais).

Sim, maior fabricante de 
estruturas aeronáuticas 
em geral (fornece para 
Boeing etc.).

Sim, emanadas do Meti. Sim. Meti e Jaxa. Sim. Sim, dotações orçamentárias 
do Jaxa.

Marrocos Não. Sim, é a essência de seu 
setor aeroespacial, com 
peso nas exportações.

Sim, emanadas do 
Poder Executivo.

Não, mas é função do 
Ministère de l'Industrie, 
du Commerce, de 
l'Investissement et de 
l'Economie Numérique.

Sim. Sim, dotações orçamentárias 
do governo.

México Não. Sim, é a essência de seu 
setor aeroespacial, com 
peso nas exportações.

Sim, emanadas do 
Poder Executivo.

Não, mas é função da 
Secretaria de Economia – 
Subsecretaria de Industria  
y Comercio.

Sim. Sim, dotações orçamentárias 
do governo (Proiat e PPCI).

Rússia Sim, vários 
tipos e portes.

Sim, em busca de 
atualização urgente, pois 
foi estabelecida na época 
da Guerra Fria.

Sim, emanadas do 
Poder Executivo.

Não, mas é função do 
Ministry of Industry and 
Trade.

Sim. Sim, o governo central 
apresenta histórico de aporte 
de recursos nas estatais sempre 
que necessário.

Cingapura Não. Sim, é a essência de 
seu setor com peso 
maior para MRO 
e componentes de 
motores.

Sim, emanadas do 
Poder Executivo.

Não, mas é função do 
Singapore Economic 
Development Board (EDB).

Sim. Sim, dotações orçamentárias 
da NFR.

UE Sim, vários tipos 
e portes. Trata-se 
do segundo maior 
fabricante mundial.

Sim, é paradigma  
do setor.

Sim, emanadas dos 
estados nacionais e da 
Comissão Europeia 
(Framework Programmes 
for Research and 
Technological 
Development e Horizon 
2020).

Sim, a nível dos estados 
nacionais e da Comissão 
Europeia (por exemplo: 
Office National d'Etudes et de 
Recherches Aérospatiales – 
Onera, German Aerospace 
Center – DLR).

Sim, nos  
estados nacionais.

Sim, dotações orçamentárias 
dos Framework Programmes 
e de órgãos nacionais (por 
exemplo: Onera e ATI).

(continuação)

Fonte: Elaboração própria.
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Conclusão

Conforme pôde ser observado no levantamento internacional feito ao 
longo deste artigo, a implantação de uma indústria aeroespacial decorreu 
essencialmente de uma decisão de política pública governamental. Nos 
países mais avançados do setor, essa decisão teve como principal ponto 
de partida questões de segurança nacional, remontando às décadas de 
1930 e 1940, e mais intensamente depois da década de 1950. No caso 
de novos atores (Marrocos, México etc.), a decisão tomada no fim do 
século XX esteve vinculada a questões de natureza comercial, uma vez 
que o segmento civil da indústria aeroespacial se tornou extremamente 
relevante do ponto de vista do comércio internacional por se tratar de 
um mercado global.

Independentemente das razões pelas quais se originou em diversos 
países, a indústria aeroespacial necessita de um intenso e contínuo 
aprimoramento tecnológico. Por conseguinte, impõe a necessidade do 
estabelecimento de P,D&I por parte daqueles que desejam manter e/ou 
diversificar sua indústria já constituída ou ainda em formação. Requer, 
como se viu no levantamento, o investimento de recursos financeiros 
de certa monta, direcionados para iniciativas de P,D&I que resultam de 
políticas públicas bem estruturadas. Nesse contexto, embora recursos 
privados também tenham sua parcela de contribuição, é normalmente 
o norte dado pelo estamento governamental que permite o desenvolvi-
mento a contento do setor.

Outro aspecto a ser destacado deste estudo diz respeito à formação do 
capital humano. Uma alta qualificação é exigida, consoante sua atuação 
cada vez maior em atividades que requerem o domínio e desenvolvimento 
de novas tecnologias.
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A conjugação desses fatores (decisão de política governamental, mercado 
global, P,D&I, recursos financeiros e alta qualificação profissional) fez com 
que os países que já alcançaram níveis elevados de sucesso comercial na 
indústria aeroespacial tivessem percebido, há tempos, a necessidade de 
disporem de uma coordenação de esforços a serem empreendidos para 
o setor. Especificamente, o desenvolvimento e a manutenção da cadeia 
produtiva aeroespacial nacional (agregados a ela o apoio ao desenvolvi-
mento e produção de novas tecnologias, o financiamento à exportação de 
componentes, peças e aeronaves e P,D&I) e a formação e a manutenção 
de recursos humanos exigem ações que precisam de um direcionamento 
governamental. Para isso, a descontinuidade de programas de financiamen-
to aeroespacial ou de compras governamentais, por exemplo, repercute 
negativamente no longo prazo nessa cadeia produtiva.

Em comparação a antigos e novos atores, percebe-se que o Brasil ainda 
está longe de aproveitar integralmente o inegável sucesso que a Embraer 
representa para, com isso, incentivar, fortalecer e ampliar sua indústria 
aeroespacial. A experiência internacional sugere a necessidade do esta-
belecimento de uma política pública bem focada e de maiores aportes de 
investimentos públicos e privados, implementados e direcionados por um 
órgão governamental coordenador de todo esse processo.

O quadro atual indica um déficit de políticas públicas de apoio ao setor 
aeroespacial brasileiro – especialmente para a fase pré-competitiva de 
novas tecnologias. Isso faz com que também não se tenha um level playing 
field para as empresas nacionais vis-à-vis suas concorrentes globais. Dimi-
nui ainda a atratividade para a instalação de novas empresas na cadeia 
produtiva aeronáutica do país, ao contrário do que se verifica nos casos 
exemplificados anteriormente, em particular os dos novos entrantes.

A criação do FIP – Aeroespacial foi uma ação importante, pois contri-
buiu para aproximar o Brasil das melhores práticas internacionais. Não 
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somente porque contribui para o investimento em empresas de pequeno 
porte que operam na fronteira tecnológica, mas também por impor regras 
de governança e transparência que são críticas para empreendimentos desse 
tipo. Porém, as melhores práticas internacionais revisitadas neste artigo 
parecem sugerir a necessidade de um órgão governamental no país que 
oriente e coordene as pesquisas no setor, inclusive canalizando recursos 
para o desenvolvimento de tecnologias críticas, a exemplo das já citadas 
Nasa, Onera, Meti etc.

Ressalta-se que, entre os principais obstáculos em se manter um ritmo 
constante de investimentos no país, estão a dificuldade em levantar recursos 
de longo prazo e grande monta e a falta de incentivos para que empresas 
estrangeiras se instalem e passem a exportar a partir do Brasil. Essa é a 
lição que vem, por exemplo, do México e do Marrocos, com seus focos na 
cadeia produtiva da indústria, antes de mais nada. Com aquilo que já foi 
alcançado no país com a Embraer, a Helibras, os fabricantes de pequenas 
aeronaves e a ainda tímida cadeia produtiva de partes, peças e sistemas, tal 
direcionamento poderia alçar esse importante setor industrial brasileiro 
a um patamar mais condizente com as reais potencialidades do Brasil.
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Resumo
Para efetivar o desenvolvimento brasileiro, é fundamental superar um 
de seus maiores desafios, as desigualdades sociais e regionais. O BNDES 
tem atuação cada vez mais relevante nesse contexto. Busca ser proativo 
na estruturação de soluções para a inclusão produtiva de empreendimen-
tos que, sem um tratamento diferenciado prévio, não têm condições de 
acessar o sistema financeiro tradicional e, assim, sair de uma situação de 
vulnerabilidade econômica e social. O objetivo do artigo, ao discutir o 
avanço das práticas de gestão e operação de ações de inclusão produtiva 
pelo BNDES, é apontar possíveis caminhos para o contínuo avanço da 
estratégia, a fim de seguir ampliando seu alcance e sua efetividade.

Abstract
In order to achieve the Brazilian development, it is essential to overcome 
one of its biggest challenges; social and regional inequalities. BNDES 
has an increasingly relevant participation in this context. It seeks to 
be proactive in structuring solutions for the productive inclusion of 
projects that, without a differentiated prior treatment, are unable to 
access the traditional financial system and thus get it out of a situation 
of economic and social vulnerability. The purpose of the article, when 
discussing the advancement of management and operation practices of 
productive inclusion by BNDES, is to point out possible paths for the 
continuous advancement of the strategy in order keep expanding its 
scope and effectiveness.
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Introdução

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
é um dos principais instrumentos de apoio financeiro ao desen- 
volvimento brasileiro. Considerando sua missão de “promover o desenvol-
vimento sustentável e competitivo da economia brasileira, com geração de 
emprego e redução das desigualdades sociais e regionais” (BNDES, 2016a), 
tem como desafio cotidiano a busca pelo atendimento às mais diversas 
demandas de investimento que estejam alinhadas a esse propósito. 

Além de viabilizar os grandes projetos estratégicos do país, também vem 
historicamente estendendo sua atuação às pequenas empresas, a negócios 
nascentes de alto risco ligados à inovação e a microempreendedores indi-
viduais e empreendimentos coletivos de baixa renda. O compromisso com 
a criação e a manutenção de postos de trabalho insta o BNDES a apoiar 
empreendimentos mesmo que ainda apresentem fragilidades institucio-
nais e gerenciais ou dificuldades para tomar financiamento tradicional.

Seu objetivo, nesses casos, é contribuir para a construção da susten-
tabilidade desses negócios e, consequentemente, para a viabilização do 
processo inovativo ou a mitigação das desigualdades sociais e regionais. 
Adicionalmente à atuação direta, o BNDES busca estimular as grandes 
empresas que financia a olhar para os territórios onde atuam e fortalecer 
suas políticas de responsabilidade social corporativa, para isso oferecendo 
linhas de financiamento ao investimento social com condições favorecidas.

Essa atuação de “fronteira” está expressa na visão do BNDES, que adota 
uma postura crescentemente “inovadora e pró-ativa ante os desafios da 
nossa sociedade” (BNDES, 2016a). Essas diretrizes dizem respeito ao 
papel do Banco de formulador de mecanismos financeiros adequados 
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para suprir a demanda de investimentos voltados à promoção do de-
senvolvimento nacional.

O artigo está estruturado da seguinte maneira: depois desta introdução, 
há um panorama histórico da atuação do BNDES, seguido de uma seção 
cujo foco é o trabalho do Banco com a inclusão produtiva de populações 
vulneráveis. Na sequência desse histórico de atuação, serão apresentados 
alguns desafios com os quais o tema se depara para seguir avançando, 
bem como algumas formulações estratégicas que podem ser adotadas. 
Por fim, expõem-se as considerações finais.

BNDES – breve histórico

O BNDE (ainda sem o S de Social) surgiu em 1952, com o objetivo de 
suprir de financiamento de longo prazo: aos setores de energia e trans-
portes, naquela década; à indústria de base e de bens de consumo e ao 
desenvolvimento tecnológico, na década de 1960, bem como a projetos 
de pequeno porte, incluindo agricultura; e à substituição de importações 
nos setores básicos e na indústria de bens de consumo, na década de 
1970 (BERNARDINO, 2005).

A partir de 1974, o BNDE, por meio do Programa de Operações Con-
juntas (POC), passou a apoiar, de forma sistemática, pequenas e médias 
empresas com suporte de uma rede de agentes financeiros credenciados, 
que capilarizaram os recursos e assumiram o risco das operações, o que 
ampliou em grande medida o número de empresas financiadas pelo Banco.1

1 A título ilustrativo, em 2015, as operações indiretas representaram 99% do número de operações realizadas pelo 

Banco, com aproximadamente 218 mil empresas financiadas, e 35% do valor desembolsado, cerca de R$ 48 bilhões.
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Na década de 1980, o BNDE foi induzido a aprofundar ainda mais 
seu olhar em direção a um público de porte cada vez menor. Em 1982, 
o Governo Federal criou o Fundo de Investimento Social (Finsocial), 
imposto cobrado sobre a renda e destinado a apoiar projetos sociais. Na 
ocasião, o então BNDE, ao assumir a gestão do Finsocial, “incorporou o 
S em sua sigla e, definitivamente, o social em sua missão” (MINEIRO; 
CARVALHO; FUCHS, 2011, p. 91), passando a se debruçar sobre o 
tema e a aprender com suas especificidades. 

Com a extinção do Finsocial, em 1990, o BNDES ficou até 1996 sem 
trabalhar o tema social de maneira consistente. Nesse ano, foi criada a 
Área de Desenvolvimento Social2 (AS) e, em 1997, instituído o Fundo 
Social, por meio de uma parcela do lucro do Banco destinada a apoio 
não reembolsável para ações sociais de interesse para o país.

Em relação ao tema da inclusão produtiva, naquele primeiro momento, 
destaca-se a criação do Programa de Crédito Produtivo Popular (PCPP), 
para financiamento ao microcrédito, em 1997, quando o tema ainda era 
inexpressivo no Brasil, o que contribuiu para ampliar o acesso a crédito 
para milhões de empreendedores individuais nos anos subsequentes, em 
sua maioria informais. 

Desde a criação desse primeiro programa, sucedido por outros que 
aprimoraram suas características, o BNDES desembolsou mais de  
R$ 1 bilhão. Considerando um fator de multiplicação de cerca de quatro 
vezes, aproximadamente R$ 4 bilhões foram aplicados historicamente, 
em mais de um milhão de operações de microcrédito na ponta.3

2 Desde o início, a AS definiu as linhas de atuação: projetos sociais básicos (saúde e educação); modernização da gestão 

pública nos níveis municipal (desde 1996) e estadual (desde 2007); investimentos multissetoriais integrados para infraestrutura 

urbana, especialmente saneamento básico e transporte público; e programas de geração de trabalho e renda, incluindo 

microcrédito, apoio a empresas industriais recuperadas autogestionárias e ações de desenvolvimento local (a partir de 

2003, focadas em cadeias produtivas de caráter coletivo). A maior parte dessas linhas se mantém até os dias atuais.

3 De acordo com documentos internos do BNDES.
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Outra experiência de grande relevância que ilustra a crescente capi-
laridade do BNDES, ainda que não esteja no foco no presente artigo, 
é a criação, em 2003, do Cartão BNDES, produto que viabilizou, até o 
fim de 2016, mais de 4.600.000 operações, tendo transacionado cerca 
de R$ 68 bilhões no período, com valor médio próximo de R$ 15 mil.4

A despeito dos avanços expressivos na ampliação do financiamento 
de médias, pequenas e microempresas, incluídas aí as individuais e 
informais por meio do microcrédito, ainda persistia, em meados da 
década de 2000, o desafio de construir mecanismos de financiamento 
voltados para a dinamização econômica em territórios de baixa renda. 

O Planejamento Estratégico do BNDES, a partir do Plano 2000-2005, 
já havia passado a mencionar, de maneira explícita, a redução das desi-
gualdades regionais e sociais como parte da missão do Banco. O tema 
foi reafirmado no Planejamento Corporativo 2009-2014, que ressaltou 
a abordagem integrada entre as dimensões regional, social e ambiental 
como diretriz relevante para a consecução daquele objetivo. 

Nesse contexto, a percepção no Banco era da importância estratégica 
de se investir em localidades com baixo dinamismo econômico. Esses ter-
ritórios, também carentes de serviços infraestruturais básicos, requerem 
investimentos estruturantes, que propiciem condições para os empreen-
dimentos locais estabelecerem atividades econômicas capazes de gerar 
externalidades que contribuam para seu desenvolvimento sustentado.

O presente artigo focaliza essa fronteira do investimento, direcio-
nado para arranjos produtivos mais frágeis institucionalmente, que 
não contam com acesso a crédito nem a capacitações adequadas para 
evolução de seus empreendimentos, dado o ambiente de negócios no 

4 Para um estudo de avaliação de efetividade sobre o Cartão BNDES, ver Machado, Parreiras e Peçanha (2011).
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território. Em razão do caráter coletivo e do potencial impacto social 
relacionado, esses arranjos vêm sendo considerados, na última década, o 
público-alvo principal dos recursos não reembolsáveis do BNDES Fundo 
Social, a fim de que se estruturem e passem, posteriormente, a acessar 
o sistema financeiro tradicional, consolidando-se como alavanca para 
o desenvolvimento territorial.

BNDES Fundo Social – apoio 
à inclusão produtiva

Uma primeira experiência a ser destacada na atuação com recursos do 
Fundo Social do BNDES para inclusão produtiva foi o Programa de 
Investimentos Coletivos (Proinco), lançado em 2005 com o objetivo de 

viabilizar o financiamento, em todo o Brasil, com ênfase nas regiões menos de-

senvolvidas, a projetos de investimento que beneficiem trabalhadores, produtores 

e/ou empresas nacionais com atuação coletiva e que sejam capazes de impactar 

decisivamente o desenvolvimento econômico e social da região, dos setores e 

das comunidades envolvidas.5

Pelas fragilidades existentes no público-alvo do programa, uma das 
premissas principais do Proinco era a existência de parceiros estraté-
gicos locais que se comprometessem a dar suporte desde a elaboração 
dos projetos até sua plena operação, o que possibilitaria ao BNDES 
alcançar locais mais distantes e contribuir de maneira mais efetiva para 
o desenvolvimento de regiões menos dinâmicas. Na prática, entretanto, 
o apoio de instituições locais não se mostrou efetivo, pois não havia 

5 Texto da resolução original do Proinco, consultado em documentos internos do BNDES.
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comprometimento financeiro dos parceiros, nem sanções relevantes em 
caso de descumprimento das atribuições que assumiam.

Ainda que o Proinco tenha estabelecido, originalmente, a possibi-
lidade de se utilizarem recursos reembolsáveis de maneira comple-
mentar com recursos não reembolsáveis, na prática, a fragilidade do 
público-alvo não permitiu o sucesso desse mecanismo. A carteira do 
programa se dividiu, grosso modo, entre projetos mais estruturados que 
tomaram 100% de recursos reembolsáveis e uma maioria de projetos 
mais frágeis que, pelo mérito social, tomaram 100% de recursos não 
reembolsáveis, pois, ainda que tivessem projetos economicamente 
viáveis, não reuniam condições de tomar crédito convencional, em 
especial por não apresentarem histórico de crédito ou garantias sufi-
cientes. No total, o Proinco resultou na contratação de 18 operações, 
que somaram cerca de R$ 27,6 milhões. 

Outra experiência de destaque foi o apoio a cooperativas de catadores 
de materiais recicláveis, a partir de 2007. Com base em uma demanda 
do Governo Federal, o BNDES lançou dois editais de seleção que re-
sultaram na contratação de 36 cooperativas, com valor total de cerca 
de R$ 23,5 milhões. 

Essa atuação direta com as cooperativas, baseada no protocolo indivi-
dual de cada projeto e em sua tramitação pelos processos operacionais 
padrão do BNDES, dada sua pequena escala potencial e dificuldades 
na execução por conta de suas fragilidades, gerou resultados pouco 
relevantes, medidos em desembolso,6 o que motivou cobranças exter-
nas e internas, pelo relativo baixo alcance de sua contribuição para o 
chamado “S” do BNDES.

6 Ainda que boa parte tenha alcançado relativo sucesso em manutenção e geração de postos de trabalho e ampliação 

de renda, inclusive com experiências de acesso ao Cartão BNDES e outros produtos indiretos do Banco.
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Por outro lado, o BNDES, tanto no caso do Proinco quanto no apoio 
às cooperativas de catadores, ao se relacionar diretamente com esse 
público-alvo, teve a oportunidade de aprender mais sobre suas especi-
ficidades e fragilidades, bem como sobre suas necessidades mais amplas 
e outros atores atuantes na temática.

Em resposta às mencionadas cobranças por um avanço em sua atuação 
social, o BNDES, na ocasião de seu planejamento corporativo desen-
volvido ao longo de 2008, realizou um diagnóstico e definiu uma nova 
estratégia de fomento, que consistiu em um processo de ampla articulação 
institucional, buscando capilaridade e alavancagem para seus recursos. 
A nova estratégia resultou em um significativo crescimento nos valores 
contratados e desembolsados para projetos de inclusão produtiva, por 
meio de um novo perfil de parceiros estratégicos (Figura 1). 

A partir de então, os requisitos para os parceiros incluíram o aporte 
de recursos de maneira paritária com o BNDES, bem como a existência 
de alinhamento com políticas públicas e a responsabilidade pela correta 
execução e prestação de contas dos projetos na ponta.7 Foram firmados 
contratos com uma diversidade de perfis de atores, como institutos e 
fundações empresariais, governos estaduais e municipais e organizações 
da sociedade civil representativas de empreendimentos da agricultura 
familiar e da economia solidária, alguns deles no âmbito de articulações 
em nível federal das quais participaram ministérios ligados à temática 
da inclusão produtiva.

7 O conceito por trás da estratégia de parcerias, a partir de 2009, foi o de atuação em segundo piso, ou indireta, com 

recursos não reembolsáveis do BNDES Fundo Social. Para esse conceito contribuem as experiências do BNDES tanto nas 

operações indiretas quanto em algumas operações de microcrédito, nas quais são contratadas instituições centralizadoras 

e repassadoras de recursos, que têm a responsabilidade de prospectar projetos, analisar sua viabilidade e auxiliar em sua 

execução e em seu acompanhamento. Ao BNDES deve caber a gestão das parcerias e o monitoramento da execução e 

do acompanhamento dos projetos na ponta, segundo os critérios técnicos do Banco. Além disso, a atuação articulada 

com parceiros institucionais fortalece a necessidade da criação e implementação de atividades de avaliação da eficácia 

e da efetividade de seu apoio, atribuição de fundamental importância para a legitimação da ação do Banco, mas ainda 

incipiente como rotina operacional (PAMPLONA, 2009).
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Figura 1 | Modelo operacional de parcerias estratégicas

Como se pode observar no Gráfico 1, a atuação em inclusão produtiva 
cresceu aceleradamente até 2013, quando, por restrições orçamentárias, o 
fomento a novas operações foi suspenso para revisão da estratégia. Ressal-
te-se que os valores de desembolso apresentados alavancaram recursos dos 
parceiros na mesma proporção, quase duplicando o investimento do BNDES.

Fonte: Documentos internos do BNDES.
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Gráfico 1 | Evolução anual dos desembolsos do BNDES Fundo Social para 
inclusão produtiva (R$ milhões)

O Gráfico 2, por sua vez, mostra o avanço na quantidade de projetos 
apoiados e acompanhados, o que implica também limites operacionais 
para a continuidade da expansão da atuação, dados os desafios para um 
adequado acompanhamento da carteira. 

Os mapas da Figura 2 demonstram o avanço no alcance da atuação do 
BNDES em inclusão produtiva por meio de recursos não reembolsáveis. 

O alcance do apoio do BNDES na inclusão produtiva, conforme 
Figura 2, chegou a cerca de 1.700 municípios, aproximadamente um 
terço do total, sendo a maioria constituída por cidades cujo índice de 
desenvolvimento humano (IDH) encontrava-se abaixo da média nacional 
quando do apoio.

Fonte: Documentos internos do BNDES. 
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Uma diversidade de projetos foi apoiada, desde a disseminação de 
tecnologias sociais que impactaram grupos familiares,8 passando por 
pequenas associações produtivas e cooperativas, em sua maioria de agri-
cultores familiares ou catadores de materiais recicláveis e cooperativas 
ou redes de maior porte que apresentaram potencial de dinamização 
territorial. Contabilizadas as tecnologias sociais disseminadas e as 
cooperativas e redes apoiadas, o número de intervenções ultrapassou os 
cinquenta mil ao longo desses anos, por meio de mais de 1.600 projetos 
executados na ponta, conforme indicado no Gráfico 2. 

Gráfico 2 | Evolução da quantidade de projetos apoiados na ponta
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8 Como o sistema de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (Pais); cisternas de produção no semiárido 

nordestino; fossas sépticas biodigestoras; e transferência de tecnologia para ampliação da produtividade na bovinocultura 

leiteira (por meio do Programa Balde Cheio).

Fonte: Documentos internos do BNDES.
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Figura 2 | Apoio à inclusão produtiva do BNDES: antes e depois

Fonte: Documentos internos do BNDES.

Figura 2A | Apoio direto

Figura 2B | Parcerias
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A atuação do BNDES em inclusão produtiva teve um crescimen-
to acelerado a partir de 2009. Depois de alguns anos de experiência 
atuando com esse público frágil, em parceria com uma ampla gama de 
instituições públicas e privadas, podem-se inferir possíveis caminhos 
de aprimoramento do apoio, considerando os limites operacionais e 
orçamentários verificados no Gráfico 1 a partir de 2013-2014. É o que 
será tratado na próxima seção.

Desafios a enfrentar

A despeito do avanço, dado o tamanho da demanda, persiste o desafio de o 
BNDES seguir aumentando o alcance de sua atuação na inclusão produtiva, 
sem perder de vista a capacidade de manter um adequado acompanhamento, 
monitoramento e avaliação dos projetos. Além disso, no atual contexto, 
também é importante a ampliação dos possíveis parceiros investidores 
sociais, proporcionando a convergência de recursos, estratégias e processos 
operacionais e, consequentemente, o aprimoramento dos resultados das 
ações. A seguir são comentados alguns pontos que podem ser trabalhados.

Aprimoramento da articulação institucional
Uma das possibilidades em desenvolvimento, com o objetivo de aprimorar 
a execução de recursos, é a constituição de plataformas de articulação que 
congreguem os recursos de diversos parceiros e sejam operacionalizadas 
por instituições especializadas, contratadas com o propósito específico 
de zelar pela boa aplicação dos recursos. Aos aportadores de recursos 
fica a atribuição de uma atuação em nível estratégico, na articulação de 
projetos e territórios e no monitoramento da execução, com melhores 
condições operacionais de corrigir rumos em caso de necessidade.



73Inclusão produtiva | Perspectivas para as ações de apoio à inclusão produtiva do BNDES

Hoje, o departamento responsável pela atuação em inclusão produtiva 
no BNDES tem acordos e contratos com cerca de trinta parceiros, al-
cançando uma grande capilaridade, mas tendo que negociar a estratégia 
de atuação com cada um deles, de maneira fragmentada. 

Essa diversidade de parceiros implica diferentes metodologias de 
prospecção, análise e acompanhamento de projetos que representam 
custos de transação e custos para lidar com diferentes formas de atuação, 
que não interagem tanto quanto poderiam, inclusive podendo gerar, em 
alguns casos, sobreposições de ações. Há, ainda, parceiros com boa capa-
cidade técnica de repassar os recursos do BNDES e outros que têm mais 
dificuldades. Por outro lado, há parceiros que dispõem de recursos para 
coinvestir e outros com restrições orçamentárias. Uma matriz-resumo 
dos tipos de parceiros está representada na Figura 3.

Figura 3 | Matriz de tipologias de parceiros estratégicos

O BNDES buscou, ao longo dos anos recentes, atuar exclusivamente 
com parceiros de capacidade financeira e capacidade operacional ele-
vadas (Quadrante 4). Entretanto, em razão da estratégia de expansão 
estabelecida em 2008, o critério para a formalização de parcerias foi 

Fonte: Elaboração própria.
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flexibilizado em um primeiro momento, tendo em vista a necessidade 
de aprendizado sobre os diversos perfis de parceiros.

Percebeu-se, ao longo da execução dos projetos, que, em alguns casos, a 
capacidade operacional não funcionou da maneira esperada, o que resultou 
em dificuldades na execução de determinadas parcerias, em especial as 
com entes públicos e organizações da sociedade civil, que contam com 
equipes com diversas atribuições e, assim, não conseguem dar a devida 
atenção e o devido acompanhamento às parcerias com o BNDES. A prática 
demonstrou, nesse sentido, que alguns dos parceiros apoiados encontra-
vam-se, em geral, nos quadrantes 3 (entes públicos) e 2 (organizações da 
sociedade civil, sendo algumas passíveis de classificação no Quadrante 1).9 

Uma das maneiras para solucionar essa questão e, ainda, aproveitar 
as potencialidades de parceiros que tenham apenas um dos atributos 
(capacidade financeira ou capacidade operacional) é a constituição de 
mecanismos “multilaterais” que possibilitem a interação entre os diversos 
parceiros. Assim, ao estabelecer um núcleo operacional compartilhado, 
que centralize a execução financeira e a respectiva prestação de contas, 
espera-se promover sinergias entre as capacidades financeiras e ope-
racionais de todos os envolvidos, além de convergir as estratégias de 
atuação e reduzir custos em atividades-meio. 

As médias e grandes empresas, por exemplo, podem ser consideradas 
potenciais investidores sociais e necessários partícipes da discussão das 
estratégias de desenvolvimento dos territórios, interessadas que são na 
melhoria do ambiente de negócios de seus entornos. A constituição de 
mecanismos articulados favorece o investimento social das empresas, 
uma vez que elas poderão contar com uma estrutura operacional es-
pecializada para executar as ações. Com efeito, muito do potencial de 

9 Se levada em conta a experiência do Proinco, anteriormente apresentado, os parceiros do programa podem ser 

considerados no Quadrante 1, em sua maioria.
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investimento social não é realizado por falta de conhecimento do tema 
ou falta de condições operacionais das empresas para realizá-lo.

Experiências recentes em curso10 trazem como aprendizado a impor-
tância da constituição de mecanismos bem elaborados de governança, 
que estabeleçam as regras e o processo operacional de forma detalhada 
desde o início das atividades. Outra necessidade importante é que a 
contratação de gestores operacionais seja feita com critério rígido, 
para garantir a qualidade do suporte técnico necessário à estruturação, 
execução e acompanhamento dos projetos. 

Os mecanismos de aporte de recursos também são cruciais para uma boa 
execução, devendo ser ao máximo centralizados em um dos parceiros ou 
no gestor operacional. A experiência da atuação com diversos parceiros 
mostra que, se cada um executar seus recursos de maneira independente, 
os diferentes tempos burocráticos dificultam a execução dos projetos 
da maneira mais adequada, muitas vezes gerando atrasos, retrabalho e 
descompasso, que podem prejudicar os resultados almejados.

Prospecção de projetos
Uma segunda questão para aprimoramento da atuação diz respeito 
à metodologia de prospecção de projetos. A experiência mostra que, 
seja por meio de balcão, seja por meio de editais de chamada pública, 
os projetos chegam já fechados, demandando uma resposta negativa 
ou positiva, com pouca flexibilidade para adaptações. Essa forma de 
captar projetos acaba por restringir os candidatos àqueles que estão 
mais preparados, excluindo uma boa parcela de oportunidades que, 

10 Tais como as articulações para promover apoio à agroindustrialização em assentamentos da reforma agrária, à 

disseminação da agroecologia e aos catadores de materiais recicláveis.



76 BNDES Setorial 45 | março 2017

por causa das fragilidades, não conseguem apoio nem para a elaboração 
de projetos, ainda que tenham elevado mérito e potencial de sucesso.

Uma ideia, já experimentada em alguns projetos, é a possibilidade 
de que eles sejam apresentados antes de uma definição de dimensio-
namento, na forma de uma demonstração de potencial de impacto 
econômico e social. Uma vez selecionados pelo mérito, a estruturação 
e o dimensionamento dos projetos levariam em conta a capacidade 
gerencial atual, projetando a expansão de acordo com sua evolução 
dessa capacidade. 

Um provável ganho com a estruturação a posteriori é a possibilidade 
de estimular a interação entre empreendimentos da mesma cadeia 
produtiva no mesmo território, que devem pensar seu desenvolvimento 
levando em consideração os demais atores locais, com os quais pode 
compartilhar estratégias e esforços, ganhando eficiência e melhorando 
os resultados do investimento. O conceito de arranjos produtivos locais 
(APL)11 é extremamente útil para pensar a construção dessas relações 
produtivas no território.

Essa modelagem pressupõe uma estratégia de atuação que considere 
a maturação dos projetos no médio prazo, por meio de operações-
-programa com duração de três a cinco anos, que contemplem, em 
seu cronograma, em uma etapa preliminar, a estruturação de projetos 
mais aderentes às reais necessidades dos beneficiários.

Por não haver padrão de elaboração de projetos no que diz respeito ao 
dimensionamento deles, à exceção do valor máximo sempre definido, 
percebe-se que pode haver ganhos de eficiência caso haja alguma padroni-
zação em projetos de engenharia, facilitando a análise e a implementação 

11 Para uma discussão panorâmica sobre o conceito de APLs, ver Cassiolato, Lastres e Stallivieri (2009).
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de projetos em módulos, sempre de acordo com a evolução da capacidade 
de gestão dos empreendimentos. 

Aprimoramento da aplicação de 
recursos não reembolsáveis
Outro ponto de reflexão, acerca da efetividade12 do apoio com recursos 
não reembolsáveis, é a capacidade desse apoio de gerar sustentabilidade 
econômica nos projetos beneficiados, condição fundamental para a 
manutenção e mesmo expansão de seu alcance social.

Com base no diagnóstico da dificuldade de acesso a recursos reembol-
sáveis no sistema financeiro tradicional e na ausência de mecanismos de 
crédito que atendam às necessidades dos empreendimentos mais frágeis, 
os recursos não reembolsáveis vêm sendo utilizados com o objetivo de 
gerar capacidade produtiva e buscar, no médio prazo, maior autonomia 
dos beneficiários. A experiência prática mostra que essa autonomia é 
difícil de verificar mesmo depois da saída de cena do financiador, uma 
vez que o amadurecimento da gestão é um processo que se dá, em ge-
ral, em médio ou longo prazo, suscitando um acompanhamento e um 
suporte mais duradouros. 

Outra percepção relativa à utilização de recursos não reembolsáveis 
é a tendência ao superdimensionamento dos projetos, uma vez que não 
há a necessidade de amortizar o investimento. Uma situação observada 
com frequência é a tendência de que os projetos sejam dimensionados de 
acordo com os limites máximos por pleito estipulados pelos programas. 
Ou seja, em geral, os empreendimentos solicitam o máximo oferecido, 
ainda que não seja necessário em seu estágio atual. Caso os projetos 

12 “As avaliações de efetividade realizadas pelo Banco buscam verificar se os efeitos desejados nas etapas de planejamento 

estão sendo alcançados de forma satisfatória na implantação ou operação das intervenções” (BNDES, [2015]). 
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sejam executados, isso, muitas vezes, gera custos adicionais e respon-
sabilidades que, se não forem bem gerenciadas, podem comprometer a 
sustentabilidade deles.

Além disso, verifica-se, em diversas situações, que os empreendimentos, 
depois de algum tempo decorrido, conservam níveis baixos de eficiência 
operacional. Por não precisarem devolver os recursos, verifica-se certa 
acomodação em patamares inadequados de gestão, o que acaba por 
mantê-los dependentes de recursos não reembolsáveis, pois ficam estag-
nados em uma situação de baixa eficiência e não conseguem convencer 
um agente financeiro de sua capacidade de pagamento, permanecendo 
sem acesso ao sistema financeiro tradicional.

O paradigma que se busca alcançar entende o recurso não reembolsável 
também como um possível instrumento pedagógico para os empreendi-
mentos apoiados, ao introduzir a possibilidade de que o recurso, ainda 
que se mantenha não reembolsável para a fonte original,13 torne-se 
reembolsável para os beneficiários, de acordo com sua capacidade, uma 
vez que pode ser utilizado com a flexibilidade necessária, em virtude 
da natureza do recurso. 

Além de servir para estimular um dimensionamento mais adequado às 
capacidades dos empreendimentos, a cobrança dos recursos possibilita 
a construção de uma capacidade de pagamento, uma vez que haverá 
maior compromisso com a eficiência operacional, contribuindo também 
para viabilizar o acesso a crédito no sistema financeiro tradicional no 
médio prazo. 

13 Os parceiros estratégicos do BNDES, especialmente os privados, têm maiores condições, na atualidade, de operar dessa 

maneira. O desafio é que também o BNDES e outros atores públicos tenham condição de operar recursos não reembolsáveis 

como reembolsáveis, o que implica a necessidade de alterações normativas, a fim de possibilitar o aproveitamento dos 

possíveis benefícios que as propostas ora apresentadas preconizam.
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Outra possível vantagem da cobrança, considerando que os recursos 
permaneçam não reembolsáveis para a fonte original, é potencializar a 
inclusão produtiva ao ampliar o efeito multiplicador do retorno social do 
recurso investido. Assim, os valores poderão ser reaplicados em projetos 
com o mesmo perfil, por meio de um mecanismo rotativo a ser operado 
por gestor especializado, no âmbito da plataforma de articulação insti-
tucional mencionada anteriormente. A ideia de um fundo operando em 
modelo de “doações recicláveis” vem se disseminando entre os investidores 
sociais, públicos ou privados, para superar a cultura do “fundo perdido”, 
que não gera comprometimento com resultados.14 Está na ordem do dia 
a discussão sobre o necessário avanço conceitual no trato com os recursos 
não reembolsáveis, a fim de que se possa obter o melhor resultado possível, 
tanto para o financiador quanto para os beneficiários. 

Abordagem territorial
Um quarto desafio diz respeito a uma necessária abordagem territorial 
que pode ser adotada no olhar relativo aos projetos apoiados. Consi-
derando que grande parte da atuação histórica do BNDES na inclusão 
produtiva se deu por meio do apoio a pequenos empreendimentos que, 
em geral, não se comunicavam e não aproveitavam sinergias entre si, o 
resultado percebido quanto à dinamização econômica local foi limitado. 

É necessário estabelecer um acordo com os atores relevantes do terri-
tório, a fim de que se defina um plano de desenvolvimento e financia-
mento mais articulado, buscando construir dinâmicas mais robustas, 

14 É importante estabelecer mecanismos de incentivo tanto para os gestores, a fim de que estruturem bons projetos e 

obtenham a devolução dos recursos, por meio de bônus de performance, quanto para os empreendimentos beneficiários, 

mediante bônus de adimplência e possibilidade de tomar outros créditos dentro do modelo, até que alcance a capacidade 

de acessar o sistema bancário.
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que beneficiem o conjunto desses atores e se perenizem no território,15 
incluída a constituição de fundos rotativos locais para reinvestimento 
dos recursos não reembolsáveis aportados.

Sistema de monitoramento e 
avaliação de resultados
Por fim, não é demais reforçar a importância da existência de uma fer-
ramenta que permita não apenas o acompanhamento da execução dos 
projetos, mas também o monitoramento de indicadores de efetividade e 
a avaliação deles, a fim de permitir o contínuo aprimoramento da polí-
tica pública.16 Essa ferramenta, além de possibilitar a interação entre os 
diversos atores envolvidos, também pode se converter em um poderoso 
instrumento de disseminação de boas práticas entre os empreendimentos 
e financiadores, bem como de divulgação para a população em geral, 
tanto para fins de controle social quanto para um fomento à cultura da 
doação, ainda incipiente no Brasil.

Considerações finais

As reflexões expostas ao longo do presente artigo vêm sendo experi-
mentadas nos últimos anos e suscitando novas formas de atuação para 
atender a um novo paradigma na inclusão produtiva, na busca de uma 
crescente efetividade da atuação.

15 O BNDES, por meio de sua Política de Atuação em Entornos de Projetos, já experimentou articulações desse tipo, por 

exemplo, em territórios impactados por grandes obras de infraestrutura. O desafio é disseminar o conceito para outros 

territórios, tenham ou não a presença de grandes empresas e projetos (BNDES, 2016b).

16 Algumas parcerias realizaram estudos de avaliação de resultado de amostras de projetos apoiados. Exemplos podem 

ser encontrados em BNDES e ICC (2014; 2015) e BNDES e IVot (2015).
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Para lograr esse avanço, o fortalecimento da articulação institucional 
é um dos fatores-chave. A ampliação do leque de parceiros e o esforço 
para convergir os recursos, os processos operacionais e as estratégias de 
atuação poderão ampliar sinergias, reduzindo custos e aprimorando o 
foco no apoio ao público-alvo.

O olhar territorial também se faz necessário, para que se possam 
enraizar dinâmicas de desenvolvimento econômico, com base na 
ativação integrada dos ecossistemas locais, representados pelos ato-
res-chave nos territórios: agentes de capacitação e formação, agentes 
de crédito, cooperativas, microempreendedores individuais, entidades 
representativas da sociedade civil, representantes dos governos locais e 
médias e grandes empresas eventualmente existentes, interessadas em 
realizar investimentos sociais para melhoria do ambiente de negócios 
de seus entornos. 

Quando se olha o território, a multissetorialidade e a integração de 
ações em prol do desenvolvimento são fundamentais. Nesse sentido, 
as ações de inclusão produtiva, capazes de criar alavancas de desen-
volvimento econômico em territórios com baixo dinamismo, devem 
ser complementadas com ações voltadas à melhoria da gestão pública 
nos municípios, para que eles sejam capazes de gerenciar o aumento 
no volume de recursos disponibilizados em forma de tributos e, assim, 
lograr uma oferta de serviços públicos que possa efetivamente melhorar 
as condições de vida da população. 

Uma vez que não há capacidade de tomada de crédito por boa parte 
do público-alvo em tela, os mecanismos de financiamento flexível 
oriundos de recursos não reembolsáveis podem ser uma oportunidade de 
capacitar os empreendimentos para o crédito, estimulando a eficiência 
operacional e a constituição e perenização dos fundos rotativos como 
mecanismos de financiamento nos territórios.



82 BNDES Setorial 45 | março 2017

Dessa maneira, entende-se possível construir estratégias estruturantes 
de desenvolvimento em áreas com baixo dinamismo econômico, e, assim, 
contribuir para a redução das desigualdades sociais e regionais, parte 
relevante da missão histórica do BNDES. 
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Os suínos são a segunda proteína animal mais consumida do mundo, estando 
atrás dos pescados. Em terceiro lugar vem o frango e, em quarto, os bovinos. 
O consumo de carne suína é concentrado: China (50,7%), União Europeia 
(19,1%) e Estados Unidos da América (8,5%). Apesar de não ser consumida 
por parte significativa da população mundial por motivos religiosos (prin-
cipalmente muçulmanos, hindus, judeus e adventistas), o consumo de carne 
suína tem crescido e apresenta boas perspectivas para o Brasil no mercado 
internacional. Nos últimos anos, a preocupação com o bem-estar dos animais 
tem provocado mudanças na suinocultura no mundo todo. A produção de 
suínos depende de um conjunto de insumos, dentre os quais se destacam 
genética, rações, vacinas, equipamentos, instalações e medicamentos. Con-
siderando o aumento do consumo de carne suína no Brasil e no mundo, este 
artigo buscou caracterizar a cadeia produtiva de suínos, os mercados no 
Brasil e no mundo, o apoio do BNDES e as principais tendências do setor.

Abstract 
Pork is the second most consumed animal protein in the world, second only 
to fish. In third place comes chicken and, in fourth, cattle. Consumption of 
pork is concentrated in: China (50.7%), European Union (19.1%) and United 
States of America (8.5%). Despite not being consumed by a significant part 
of the world’s population for religious reasons (mostly Muslims, Hindus, Jews 
and Adventists), consumption of pork has grown and offers good prospects for 
Brazil in the international market. In recent years, concern for the welfare of 
the animals has caused changes in pig production in the world. Pig production 
depends on a set of inputs, which include genetics, feed, vaccines, equipment, 
facilities and medicines. Considering the increased consumption of pork in 
Brazil and in the world, this article sought to characterize the pig production 
chain, the markets in Brazil and in the world, the support from BNDES and 
the major tendencies in the industry.
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Introdução

O artigo está dividido em dez seções, incluindo esta introdução. 
A seção “Sistema agroindustrial de suínos” apresenta a estrutura da 

cadeia produtiva e os sistemas de criação. 
Em seguida, a seção “Etapas do processo produtivo” aborda a genética, 

a qualidade e a sanidade. 
Na seção “O processo de abate”, descrevem-se as principais etapas 

desse processo.
A seção “Bem-estar animal” expõe os principais requisitos para aten-

dimento do bem-estar animal no mundo, fator que tem se configurado 
como barreira comercial em alguns mercados.

A seção “Panorama da suinocultura no mundo” discorre so-
bre a suinocultura no mundo e nos principais países produto-
res, constatando-se que o mercado mundial de suínos tem elevado 
grau de pulverização. Com base no ranking das dez maiores empre-
sas do mundo, verifica-se que nenhuma delas detém mais de 1% das  
1,3 bilhão de cabeças abatidas anualmente.

Na seção “Panorama da suinocultura no Brasil”, é caracterizada a 
suinocultura no país, cuja produção o coloca na quarta posição entre 
os maiores produtores mundiais. No Brasil, observa-se menor grau de 
pulverização com as três maiores empresas detendo 48% do mercado. 

A seção “Desembolsos do BNDES para o setor” apresenta os desembol-
sos do BNDES no período 2005-2015 (por porte de empresa e produto), 
totalizando aproximadamente R$ 3,8 bilhões. 

A seção “Tendências”, os caminhos que são vislumbrados para a sui-
nocultura no Brasil e no mundo. 

E, por fim, há a seção “Considerações finais”.
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Sistema agroindustrial de suínos

Por sistema agroindustrial (SAG), entende-se todo o conjunto de 
atividades produtivas integradas e interdependentes. No caso dos 
suínos, é composto por indústrias produtoras de insumos (ração, 
vacinas, medicamentos, equipamentos e genética), granjas (criação 
de animais), agroindústria (abatedouros/frigoríficos), indústria de 
alimentos, distribuidores (atacado e varejo) e consumidores finais 
(SANTINI; FILHO, 2004).

O primeiro segmento relacionado à cadeia produtiva é o setor de 
genética. As casas de genética de maior destaque são estrangeiras e, 
em geral, oriundas de países desenvolvidos. Elas são responsáveis pelo 
aprimoramento de raças ou de linhagens, tornando-as mais produtivas 
e menos suscetíveis a doenças (TRICHES et al. , 2006).

No tocante aos demais insumos, soja e milho são matérias-primas 
essenciais à formulação da ração animal. 

As unidades de reprodução e de produção abrangem todas as fases: 
cruzamento, gestação, reprodução, desmame, recria e engorda das 
matrizes; e também armazenamento, tratamento e disposição dos 
dejetos gerados nas unidades de produção (TRICHES et al. , 2006).

Nos elos finais da cadeia, encontram-se a agroindústria, os atacadis-
tas, os varejistas, os agentes exportadores e importadores, a indústria 
processadora de subprodutos (couros, farinhas de carne, de osso e de 
sangue) e os consumidores internos e externos (TRICHES et al., 2006).

A Figura 1 contém uma representação esquemática do sistema agroin-
dustrial de suínos (SAGS).
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Figura 1 | SAGS

Fonte: Elaboração própria.
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De acordo com o estudo Mapa da suinocultura brasileira, o produto 
interno bruto (PIB) do SAG de suínos, em 2015, foi de R$ 62,5 bilhões, 
com uma movimentação financeira de R$ 150 bilhões, considerando os 
serviços (SEBRAE; ABCS, 2016).

Cadeias produtivas: organização
A cadeia produtiva de suínos é parte do SAGS. Ela assume várias formas 
organizacionais, podendo ser constituída de pequenos produtores inde-
pendentes, empresas regionais ou complexos produtivos integrados verti-
calmente que comercializam nos mercados interno e externo. Contudo, o 
desenvolvimento tecnológico e das dinâmicas de produção tem favorecido 
a migração da produção independente para a integrada. Surgido em Santa 
Catarina, em meados do século XX, o sistema de integração acabou por 
tornar-se predominante na região Sul e segue difundindo-se no país. 

No sistema integrado, a empresa integradora coordena as operações 
e fornece os insumos aos produtores integrados. O ciclo produtivo é 
dividido em fases, em sistemas mais especializados, com unidades de 
produção de leitões (UPL) e unidades de terminação (UT). Assim, 
valoriza-se cada etapa especificamente, o que contribui para melhores 
resultados tanto financeiros quanto em relação à qualidade de carne 
(SANTOS, 2011).

Segundo Dias et al. (2011), a maior parte das matrizes suínas é criada 
em sistemas altamente tecnificados, utilizando-se de confinamento, ração 
balanceada e cuidados sanitários. Além disso, a parcela da produção de 
suínos em grandes unidades produtivas está cada vez mais expressiva, o 
que se relaciona ao fato de a atividade da suinocultura ter se estruturado 
em torno das agroindústrias de abate e processamento de carne, nas 
quais se empregam os sistemas de integração. 
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As distintas formas de organização também influenciam a forma 
de estabelecer o sistema de criação dos animais. A próxima subseção 
apresenta um breve resumo das possibilidades.

Sistemas de criação
O sistema de criação do suíno pode incluir todas as etapas da produção, 
sendo denominado ciclo completo (CC), ou pode executar apenas parte 
das etapas de produção, como a UPL, que produz leitões até a saída da 
creche, e a UT, que recebe os leitões de uma UPL e executa as fases de 
crescimento e de terminação. Há segmentos ainda mais especializados, 
como os crechários, os quais são especializados na recria dos leitões (fase 
do desmame até atingirem 22 kg) (AMARAL, 2006).

Carvalho e Viana (2011) destacam que os sistemas de criação de suínos 
também se diferenciam quanto ao manejo e podem ser classificados nos 
seguintes tipos: sistema extensivo ou à solta; sistema semiextensivo; sis-
tema intensivo de suínos criados ao ar livre (Siscal) e sistema intensivo 
de suínos confinados (Siscon). Além disso, eles podem ser classificados 
como convencionais ou orgânicos.

O sistema extensivo é tipicamente de pequenas criações, em geral 
voltadas à subsistência e com baixo nível tecnológico. A alimentação 
dos animais é, em geral, composta por sobras de alimentos e desper-
dícios agrícolas, sem orientação nutricional adequada. Nesse sistema, 
praticamente não há assistência técnica à produção.

Alternativamente, na produção semiextensiva há maior tecnicidade.  
O sistema caracteriza-se pela utilização de instalações, nas quais os ani-
mais são devidamente separados por idade e sexo; e o manejo reprodutivo 
se realiza por seleção dos animais no plantel. Por consequência, esse 
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sistema obtém melhores taxas de crescimento e condições de sanidade 
dos animais, o que confere maior qualidade ao produto final.

No Siscal, há menos edificações e mais mobilidade às instalações, e os 
animais se alimentam tanto de ração quanto de pastagem, o que, somado 
ao menor uso de medicamentos, ocasiona baixo custo de implantação e 
manutenção da produção. O ciclo de produção é mais longo, e os suínos 
são tipicamente rústicos. Assim, a carne produzida abrange características 
organolépticas singulares. No entanto, comumente ocorre de os animais 
serem vendidos depois de atingirem em torno de 25 kg, a fim de serem 
terminados em confinamento por outros produtores.

No Siscon, objetiva-se aumentar o ganho de peso dos suínos em me-
nor tempo. Para tanto, os animais são confinados em espaço reduzido 
e são mantidos com rações adequadas a cada fase. O manejo sanitário 
é exercido com mais rigor, e cada atividade é previamente planejada. 
Nesse sistema, conta-se com assistência técnica, mão de obra especia-
lizada e melhoramento genético com fim de otimizar a produção. As 
desvantagens desse tipo de criação são os altos custos – maior custo fixo 
e capital imobilizado – e os impactos ambientais1 e ao bem-estar animal 
(CARVALHO; VIANA, 2011).

Na suinocultura orgânica, por sua vez, os suínos não podem ser 
confinados, devem ser alimentados apenas com vegetais orgânicos e 
devem ter sua sanidade controlada por meio de tratamentos homeo-
páticos e fitoterápicos (não se podem usar antibióticos, promotores de 
crescimento e/ou outros aditivos), de acordo com a Instrução Norma-
tiva 46/2011 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) (BRASIL, 2011).

1 Para mais informações sobre os impactos ambientais decorrentes da produção de suínos, ver Ito et al. (2016). 
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Etapas do processo produtivo

Genética
A competitividade da produção suína depende de avanço constante 
na produtividade, nas condições ambientais relacionadas ao manejo e 
bem-estar animal e na gestão do empreendimento. O aperfeiçoamento 
da produtividade é extensamente relacionado ao ganho genético, que se 
obtém via seleção de linhas puras, e ao vigor híbrido, o qual é propor-
cionado pelo cruzamento para formação de matrizes (DIAS et al., 2011).

A cadeia de fornecimento genético começa com as granjas de núcleo. 
Elas utilizam seleção intensiva das características economicamente dese-
jadas com o propósito de promover o melhoramento genético das raças 
puras e linhagens sintéticas. Na sequência, as granjas multiplicadoras 
recebem os animais de raça pura ou de linhagens sintéticas das granjas 
de núcleo e promovem o cruzamento entre eles e, assim, produzem os 
híbridos. Finalmente, os rebanhos comerciais, isto é, os produtores de 
suínos para abate, recebem os híbridos que se reproduzirão formando 
os animais de abate (DIAS et al., 2011; COSTA, 2014). O processo está 
ilustrado na Figura 2.

As matrizes geradas do cruzamento entre linhas puras contêm o melhor 
de cada linha e têm produtividade máxima e equilibrada entre as linhas 
que as produziram. São desenvolvidas linhas especiais para a produção 
de fêmeas e de cachaços, isto é, machos (DIAS et al., 2011).

Para as fêmeas, destacam-se as características próprias ao crescimen-
to e estrutura física, percentual e eficiência do tecido magro, peso ao 
desmame, espessura da camada muscular, taxa de mortalidade, tempo 
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necessário à maturidade sexual, intervalo entre cio e pós-desmame e 
fertilidade. E, para os machos, principalmente, rendimento em volume 
de sêmen, baixo nível de gordura no dorso, carne de qualidade superior, 
menor relação osso-músculo, velocidade de crescimento e conversão 
alimentar (TRICHES et al., 2006).

Figura 2 | Pirâmide da classificação genética

Fonte: Costa (2014).

Atualmente, seis empresas dominam o mercado mundial de mate-
rial genético: Genus PLC, Picture Group Topigs, Dan Bred, Hendrix 
Genetics, Grimaud Newshan e Breton Genetiporc. No Brasil, estão 
instaladas dez empresas de melhoramento genético de suínos: quatro 
brasileiras – BRF, Cooperativa Aurora, Suinosul e Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) – e seis de origem europeia ou 
norte-americana – Topigs, Agroceres, Dan Bred, Genetiporc, Pen Ar 
Lan e New Shan – (MORAES; CAPANEMA, 2012).
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Esse grande número de empresas garante competição e, consequente-
mente, abastecimento de material genético de qualidade aos produtores 
comerciais de suínos do país. Algumas empresas já estão, até, exportando 
para países da América Latina.

Destaca-se a atuação da Embrapa, que visa preencher as lacunas no 
desenvolvimento de material genético de suínos. Dessa forma, à medida 
que aumenta a participação da iniciativa privada na pesquisa genética, a 
Embrapa reduz a própria participação. As linhagens de maior relevância 
desenvolvidas pela Embrapa são a MS115, linhagem de cachaços para 
reprodução de suínos de abate, e a MO25C – fêmeas que apresentam 
maior resistência aos fatores estressantes do meio, cuja carne é diferen-
ciada, entre outras características (FIGUEIREDO, 2015).

Dentre as raças mais conhecidas no Brasil, destacam-se as estrangeiras Lan-
drace, Duroc Large White, Hampshire, Pietrain e Wessesx e as nacionais: Piau, 
Canastra, Caruncho, Nilo, Tatu, Pereira, Piratinga e Moura (SANTOS, 2011).

Quanto ao aperfeiçoamento genético, novos métodos de identificação de 
genes permitem distinguir os genes responsáveis pela prolificidade, rendi-
mento de carne magra, suscetibilidade ao estresse, acidez da carne, resistência 
a E. coli, tamanho da leitegada e espessura do toucinho (SANTOS, 2011).

Recentemente, tem havido avanços no desenvolvimento genético de 
suínos. Um exemplo é o combate à síndrome respiratória e reprodutiva 
suína (SRRS), doença sem cura até o momento e responsável por vul-
tosos prejuízos à suinocultura nos Estados Unidos da América (EUA) 
e Europa – o custo anual aproximado da doença foi, em 2011, segundo 
estudo publicado pela Universidade Estadual de Iowa, de US$ 700 
milhões nos EUA e € 1,5 bilhão na Europa.

A GENUS PLC, a Universidade do Missouri e a Universidade Estadual 
do Kansas desenvolveram, por meio da tecnologia de edição genômica, 
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suínos que não produzem uma proteína específica (CD 163) necessária à 
difusão do vírus entre os animais, tornando-os, assim, imunes à doença. 
A pesquisa foi publicada no Journal of Nature Biotechnology e abre uma 
janela para a produção de animais geneticamente modificados que podem 
elevar a produtividade da indústria de suínos (HIRSCHLER, 2015).

Sanidade
Os rebanhos estão continuamente expostos a agentes patogênicos que 
podem causar-lhes doenças no ambiente em que são mantidos. A resis-
tência às doenças depende de um conjunto de fatores, principalmente 
os relacionados à nutrição dos animais, ao microbismo ambiental e ao 
manejo (BARCELLOS; SOBESTIANSKY; PIFFER, 1996). 

Dentre as doenças e infecções relevantes na suinocultura, foram desta-
cadas pela Organização Internacional de Epizootias (OIE), em 2014, as 
seguintes: peste suína africana (PSA), peste suína clássica (PSC), doença 
vascular, encefalite pelo vírus nipah, gastroenterite transmissível, SRRS, 
cisticercose suína, sendo estas específicas do suíno. Quanto as que afetam 
diferentes espécies, incluindo suínos, destacam-se: febre aftosa, doença 
de aujeszky, raiva, encefalite japonesa, estomatite vesicular, brucelose, 
carbúnculo e triquinelose (YAGÜE, 2014).

Atualmente, existem vacinas no mercado para a maioria das doenças 
infecciosas dos suínos. Elas estimulam o sistema de defesa do orga-
nismo e, como consequência, fortalecem a defesa contra patologias. 
Note-se que, garantindo o isolamento da granja com relação a outros 
rebanhos e visitantes, mantendo um programa de limpeza e desin-
fecção eficientes e tendo instalações de quarentena, minimiza-se a 
necessidade de programas de vacinação abrangentes (BARCELLOS; 
SOBESTIANSKY; PIFFER,1996).
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Além das vacinas, medidas de biosseguridade e planejamento adequado 
da produção também são relevantes para a sanidade e prevenção de doen-
ças, de forma a garantir o bem-estar animal e evitar os fatores de risco. 
Os princípios básicos são reduzir o estresse do animal, limitar o contato 
entre suínos, manter boa higiene e boa nutrição (AMARAL, 2006).

No Brasil, o Programa Nacional de Sanidade Suídea (PNSS), coordenado 
pelo Mapa, estabelece os procedimentos a serem adotados na produção e 
na comercialização dos produtos de origem suína no país. Além do Mapa, 
as principais entidades responsáveis por regulamentar e fiscalizar a questão 
sanitária e da segurança alimentar são a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inmetro) (SANTOS, 2011).

Qualidade
A composição e a qualidade da carne suína divergem em razão de diversos 
fatores, tais quais: a genética, a alimentação, o manejo e o transporte. A 
influência desses aspectos é observada tanto na carne fresca quanto na 
processada e, assim, os produtos diferem na aceitação pelo consumidor 
e pela indústria. A deficiência na qualidade da carne pode lesar a segu-
rança alimentar, isto é, a carne pode conter resíduos e/ou contaminantes 
(AMARAL, 2006).

A qualidade da carne e dos produtos derivados está notavelmente rela-
cionada ao manejo pré-abate. Se as condições de manejo proporcionarem 
estresse e sofrimento ao animal, isso se refletirá negativamente na carne. 
Assim, gosto, textura e aparência da carne – retenção de água, coloração 
e pH – sofrerão alterações, as quais resultam em perdas financeiras em 
razão da qualidade inferior (SANTOS, 2011).
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A preferência de consumo é pela carne pálida, mole e exsudativa (que 
não retém água), conhecida como pale, soft, exudative (PSE), que se obtém 
quando o animal se encontra mais relaxado. Em situação de estresse, como 
mudança de ambiente, jejum, transporte, entre outros, a carne do animal 
ficará escura, dura e seca, isto é, dark, firm, dry (DFD) (SANTOS, 2011).

Para a indústria, aspectos como maior quantidade (peso e porcentagem) 
de carne por carcaça e menor quantidade de gordura são de especial 
importância como fatores de qualidade, uma vez que têm melhor apro-
veitamento na atividade industrial. Tais características são apreciáveis, 
pois conferem maior velocidade de crescimento muscular ao animal e 
reduzem o custo de produção (SANTOS, 2011).

Por outro lado, os consumidores não dispõem de muito conhecimento 
sobre a qualidade verdadeira ou o critério adequado em suas decisões de 
compra em relação à carne suína. Ainda conservam-se em parte da po-
pulação conceitos superados acerca dessa carne, tais como conter grande 
quantidade de gordura e ser proveniente de sistemas que descuidam de 
aspectos sanitários (HORTA et al., 2010).

O principal agente responsável pela avaliação da qualidade e fiscalização 
da carne suína é o Sistema de Inspeção Federal (SIF). Ele atua na esfera de 
produtos de origem animal garantindo a observância da legislação vigente 
quanto à qualidade desses produtos e é vinculado ao Mapa. Além dele, 
os estados e municípios dispõem de sistemas de inspeção próprios, que 
permitem a circulação da carne em seus territórios.

A despeito do progresso no controle de qualidade, ainda persistem a 
realização de abates clandestinos e a comercialização de carne não inspe-
cionada. A existência de mercados, ainda que isolados e restritos, para esses 
tipos de produtos é um agravante, uma vez que propicia o comportamento 
oportunista e a não adequação às normas sanitárias (HORTA et al., 2010).
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O processo de abate

Os leitões reproduzem-se e são criados em UPLs, lá permanecendo por 
cerca de 65 dias, até adquirirem um peso médio de 24,5 kg. Como se viu, 
nessa etapa, já foi selecionado o material genético que irá compor o plan-
tel, definidas as boas práticas na alimentação e no manejo dos animais.

Depois desse período, os leitões são encaminhados para a UT, onde 
receberão os cuidados necessários durante cerca de 120 dias, a fim de 
atingir o peso de abate, aproximadamente 106 kg (SANTOS, 2011).

A última etapa realiza-se com o recebimento dos suínos para abate pela 
agroindústria. O animal chega ao frigorífico, geralmente no anoitecer, e é 
alojado em uma área própria para descansar do trajeto, dispondo apenas 
de água. No dia seguinte, pela manhã, dá-se início ao abate. O animal 
já abatido segue em trilhos pendurados no teto até a área de sangria, 
depois para a escaldagem, depiladeira e chamuscador – para queimar 
os pelos não retirados na depiladeira e fechar o couro (SANTOS, 2011).

Na sequência desse processo, o animal é inspecionado e limpo exter-
namente e passa pela evisceração, sendo retirados intestinos, vísceras 
e miúdos. Depois de inspecionada e carimbada pelo controle da inspe-
ção federal, a carcaça é encaminhada para a câmara de resfriamento, 
onde permanece por 24 horas para a maturação da carne. Na próxima 
etapa, denominada espotejamento, a carne recebe cortes específicos e 
direciona-se para a embalagem, onde será devidamente identificada. As 
embalagens são acondicionadas sobre pallets em freezers apropriados até 
a comercialização (SANTOS, 2011). 

A Figura 3 contém um fluxograma das etapas de abate e processa-
mento de suínos.
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Figura 3 | Entradas e saídas do processo de abate de suínos

Fonte: Pacheco e Yamanata (2006).
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Bem-estar animal

O conceito de bem-estar dos animais adotado mundialmente foi de-
senvolvido pelo Comitê Brambell2 e aprimorado pelo Farm Animal 
Welfare Council3 do Reino Unido (LUDTKE et al., 2010). Ele se baseia 
no respeito a cinco liberdades, que são: fisiológica (livre de sede, fome e 
má-nutrição); ambiental (edificações adaptadas); sanitária (livre de fratura 
e doença); comportamental (livre para expressar seu comportamento 
normal); e psicológica (livre de medo e ansiedade) (SANTOS, 2004).

Uma das razões da importância do bem-estar animal é sua relação 
com a qualidade da carne. Animais sujeitos a longos períodos de estresse 
tendem a ter o pH da carne elevado, o que favorece o desenvolvimento 
dos microrganismos que degradam a carne. O manejo correto tem im-
pacto relevante sobre o estresse e, consequentemente, sobre a qualidade 
da carne (LUDTKE et al., 2010). 

Outro fator importante e que vem ganhando espaço, principalmente 
em países desenvolvidos, é o consumo consciente da carne. Graças à 
pressão de seus clientes, grandes redes de restaurantes dos EUA, como 
McDonald’s e Burger King, agroindústrias (Smithfield, Maple Leaf Farms, 
Tyson etc.), distribuidoras (Sodexo, Sysco e Compass etc.) e o varejo passa-
ram a exigir que os produtores seguissem determinadas regras em prol do 
bem-estar animal, como a eliminação de gaiolas individuais de gestação. No 
Brasil, o movimento ainda está se iniciando, não tendo efeitos imediatos 
sobre a produção. Porém, a tendência é que, cada vez mais, o bem-estar seja 
valorizado no país, seja pela opinião pública, seja pela legislação. 

2 Foi um comitê organizado em 1965 por pesquisadores e profissionais do setor agropecuário no Reino Unido tendo 

como foco o bem-estar animal.

3 É o conselho de bem-estar na produção animal do Reino Unido. 
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O bem-estar animal também está relacionado a barreiras comerciais. 
Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), as exi-
gências de bem-estar animal do mercado da União Europeia (UE) sobre 
os produtos brasileiros representam barreiras não tarifárias, já que 
demandam regras mais rígidas que as estabelecidas em suas próprias 
produções locais (REVISTA DA SUINOCULTURA, 2015). 

Na suinocultura, o bem-estar animal deve ser observado nas diferen-
tes fases de produção: maternidade, creche, crescimento e terminação 
(OLIVEIRA et al., 2013). 

Na maternidade, as matrizes representam objeto de grande preocupa-
ção, porque, no modelo tradicional e intensivo de produção,4 elas vivem 
isoladas em celas durante a maior parte de suas vidas, sem o convívio 
social com os demais suínos da granja. Além disso, as gaiolas de gestação 
e de maternidade no modelo convencional têm espaço limitado, gerando 
desconforto e impedindo que o animal realize exercícios físicos. Não 
há o fornecimento de cama, e a matriz é forçada a ficar de pé ou deitar 
em piso de concreto, causando problemas nas articulações e perda de 
calor (CAIRES et al., 2013). Em períodos próximos ao parto, o com-
portamento das matrizes se modifica e, instintivamente, elas procuram 
construir um ninho. Sem um material para tal, como a palha, o instinto 
natural das matrizes é bloqueado, afetando todo o desencadeamento 
do comportamento materno. Consequentemente, as matrizes tendem 
a apresentar maior nível de estresse, desconforto físico e estereotipias5 
(SANTOS, 2004).  

4 Na UE, desde janeiro de 2013, as baias coletivas para matrizes passaram a ser obrigatórias. Porém, nem todos os países 

adotaram tal medida (REVISTA DA SUINOCULTURA, 2015). No Brasil, algumas empresas estão em processo de implantação 

de baias coletivas. A JBS, a BRF e a Aurora (BURGER..., 2016), por exemplo, têm previsão de implantação completa até 2026. 

5 É um comportamento altamente repetitivo, sem propósito aparente, como morder barras, mastigar o vazio e enrolar 

a língua (CAIRES et al., 2013). 
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Na fase da creche, realiza-se o desmame dos leitões, que saem do conví-
vio com a matriz, param de consumir leite materno e passam a viver em 
um ambiente novo, gerando um impacto negativo sobre o bem-estar do 
animal (OLIVEIRA et al., 2013). Para minimizar o sofrimento animal, a 
idade com que os leitões são desmamados é um fator fundamental. Leitões 
desmamados muito cedo, que é a prática comercial, apresentam disfunções 
cognitivas, estresse e comportamento anômalo. Segundo Weary et al. (1999) 
apud Oliveira et al. (2013), a idade ideal para o desmame é de quatro meses. 

Outro fator importante para o bem-estar na creche é a mistura de lotes 
de origens distintas. Baptista et al. (2011) observaram que a miscigenação 
de lotes gera estresse ao animal, que passa a ter um comportamento mais 
agressivo ao lidar com outros de diferentes matrizes. A manutenção da 
mesma leitegada na creche é importante para a promoção de comporta-
mentos normais. O enriquecimento ambiental, uma prática de manejo 
que busca criar estímulos ambientais ao animal, com a introdução de 
objetos de interação, como a palha, é uma forma de atenuar o estresse 
gerado pelo desmame aos leitões (OLIVEIRA et al., 2013).

As fases de crescimento e terminação, na visão de Costa, Ludke e 
Costa (2005), apresentam menos impacto ao animal que as anteriores, 
uma vez que o bem-estar do suíno adulto depende principalmente do 
bom desempenho na maternidade e na creche. 

Panorama da suinocultura no mundo

A carne suína ocupa o segundo lugar no ranking das carnes mais pro-
duzidas e consumidas, como mostrado na Tabela 1, apesar de não ser 
consumida por parte significativa da população mundial por motivos 
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religiosos (principalmente muçulmanos, hindus, judeus e adventistas). 
Nos últimos dez anos, a produção mundial de carne suína cresceu, em 
média, 1,6% a.a., percentual superior ao verificado, no mesmo período, 
em carne bovina (0,4% a.a.), mas inferior ao ocorrido em pescados  
(2,3% a.a.) e em carne de frango (3,5% a.a.).

Tabela 1 | Produção, crescimento e comércio mundial de carnes (mil t)

Carnes Produção Taxa de cresc. 

anual 2005-

2015 (%)

Exportações Participação exp./

produção (%)

Pescados 167.285 2,3 35.228 21,1

Carne suína 110.321 1,6 7.208 6,5

Carne de frango 88.712 3,5 10.273 11,6

Carne bovina 58.389 0,4 9.554 16,4

Fonte: Elaboração própria, com base em USDA (2016) e em dados disponibilizados nos sites de FAO e Intracen.

Nota: Os dados de produção e exportação de pescados são de 2014 (Food and Agricultural Organization – 

 FAO); os demais (carnes suína, frango e bovina) são de 2015 (United States Department of Agriculture – 

USDA). Para os pescados, considerou-se, para a taxa de crescimento, o período de 2005-2014. Os valores 

da produção de pescados não incluem plantas aquáticas.

É possível observar, na Tabela 1, que a quantidade relativa de carne 
suína transacionada internacionalmente é menor que as das demais 
carnes (somente 6,5% de exportações sobre o total), fato que pode ser 
creditado ao protecionismo baseado em segurança alimentar e a restri-
ções de natureza religiosa, conforme já mencionado.

Refletindo o baixo comércio internacional, os cinco maiores produtores 
mundiais de carne suína também são os maiores consumidores, como 
evidenciado na Tabela 2. Os três maiores produtores e consumidores 
mundiais, em 2015, foram responsáveis por cerca de 80% da produção 
e consumo mundial dessa carne.
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Tabela 2 | Produção e consumo de carne suína, 2015 (mil t)

Países Produção Participação 

(%)

Taxa de 

cresc. anual 

2005-2015 

(%)

Consumo Participação 

(%)

China 54.870 49,7 1,9 55.668 50,7

UE* 23.290 21,1 0,7 20.974 19,1

EUA 11.121 10,1 2,6 9.370 8,5

Brasil 3.519 3,2 4,2 2.893 2,6

Rússia 2.615 2,4 4,4 3.016 2,7

Outros 14.961 13,6 1,1 17.924 16,3

Total 110.376 100,0 1,6 109.845 100,0

Fonte: Elaboração própria, com base em USDA (2016).

* Para efeito estatístico, a União Europeia foi considerada um só país.

A Tabela 2 aponta que a Rússia foi a quarta maior consumidora 
de carne suína, em 2015, e a quinta maior produtora (importadora 
líquida), enquanto o Brasil foi o quinto consumidor e quarto maior 
produtor mundial (exportador líquido). Esses países foram os que 
apresentaram maior incremento proporcional de produção na última 
década, acima da média mundial.

Em relação ao consumo per capita, com base em dados para 2015 de 
National Pork Board (2016), os maiores consumidores de carne suína 
são China/Hong Kong/Macau e UE, ambos com consumo ligeiramente 
superior a 40 kg/ano. Para efeito de comparação, o consumo nos EUA 
é de 29,2 kg/ano, perante 21,2 kg/ano na Rússia e 15,1 kg/ano no Brasil. 

Na Tabela 3, é possível observar a elevada concentração das expor-
tações mundiais de carne suína em 2015: apenas três origens (UE, 
EUA e Canadá) concentram mais de 80% do total. Entre os grandes 
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exportadores, apenas o Canadá não está entre os maiores consumidores 
dessa carne: naquele ano, quase dois terços de sua produção foram desti-
nados ao mercado externo.

Tabela 3 | Exportações mundiais de carne suína, 2015

Países Exportações 

(mil t)

Total exp./

produzido (%)

Participação 

exp./total 

mundial (%)

Taxa de cresc. 

anual  

2005-2015 (%)

UE* 2.389 10,3 33 7,6

EUA 2.272 20,4 31 6,4

Canadá 1.239 65,6 17 1,3

Brasil 627 17,8 9 (1,9)

China 231 0,4 3 (7,5)

Outros 466 3,1 7 11,0

Total 7.224 6,5 100 (3,7)

Fonte: Elaboração própria, com base em USDA (2016).

* Para efeito estatístico, a União Europeia foi considerada um só país.

De acordo com a Tabela 3, o comércio mundial de carne suína tem 
crescido em ritmo mais acelerado que a produção (ver Tabela 2) 
na última década, com destaque para a UE e os EUA. A China e o 
Brasil, apesar de terem obtido crescimento em sua produção, redu-
ziram sua participação nas exportações mundiais, indicando que 
esse crescimento foi absorvido pelo mercado doméstico, em razão do 
alto crescimento da renda experimentado por ambos os países nesse 
período. Em 2015, apenas 0,4% da produção chinesa foi destinada 
ao mercado externo.

Na Tabela 4, é possível observar que, pelo lado das importações, o 
mercado mundial é um pouco menos concentrado: em 2015, os cinco 
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maiores importadores concentraram dois terços do total mundial. Den-
tre os principais importadores, destacam-se Japão (maior importador, 
porém em queda) e China (segundo maior, tendendo a ultrapassar o 
Japão, em breve). 

Tabela 4 | Importações mundiais de carne suína, 2015

Importadores Importações  

(mil t)

Participação imp./

total mundial (%)

Taxa de cresc. 

anual 2005-2015 

(%)

Japão 1.270 19,0 (0,3)

China 1.029 15,4 27,9

México 981 14,7 8,9

Coreia do Sul 599 9,0 5,7

EUA 504 7,5 0,8

Rússia 408 6,1 (5,9)

Hong Kong 397 5,9 4,2

Outros 1.497 22,4 8,2

Total 6.685 100,0 3,5

Fonte: USDA (2016).

A Rússia, apesar de ter sido a segunda maior importadora de carne 
suína em 2005, com a aquisição de 752 mil t, ampliou consideravelmente 
sua produção doméstica desde então (ver Tabela 2), de forma que, em 
2015, foi a sexta maior importadora, com um volume de 408 mil t. O 
aumento registrado na produção russa pode ser explicado por dois eventos 
recentes. O primeiro foi o incentivo governamental à implantação de 
atividades produtivas no leste do país, visando à ocupação de grandes 
extensões de terras desabitadas (RÚSSIA..., 2016). O segundo evento 
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e, provavelmente, o mais relevante, foi a retaliação do país à UE e aos 
EUA, em razão do embargo imposto por esses países a produtos russos, 
resultando daí uma redução significativa das compras de carne suína da 
UE e dos EUA e, em consequência, um processo vigoroso de substituição 
de importações de produção doméstica e por produtos importados de 
outros países (USITC, 2014). 

De uma forma geral, o consumo de carne suína no mundo tem se 
expandido mais aceleradamente nos países emergentes, enquanto nos 
desenvolvidos segue de maneira relativamente estável. 

A seguir, um pequeno resumo sobre a estrutura produtiva nos três 
principais produtores mundiais de carne suína.

China
A China é o maior produtor e o maior consumidor de carne suína do 
mundo, respondendo por cerca de metade da produção (49,7%) e do 
consumo (50,7%) globais. O porco faz parte da cultura chinesa, e sua 
carne representa cerca de 65% do consumo de proteína animal no país 
(USITC, 2014). A produção de carne suína na China cresceu 20,5% 
entre 2005 e 2015, diante de um aumento de 23,3% em seu consumo, 
fato que levou a um aumento das importações ao longo do período 
(USDA, 2016).

A produção chinesa destina-se quase totalmente ao mercado do-
méstico. Ainda assim, o país importa parte de seu consumo, o que, 
dadas as dimensões do mercado chinês, o torna o segundo maior 
importador de carne suína do mundo, precedido apenas pelo Japão. 
No entanto, a China é também a quinta maior exportadora do mundo, 
atrás de EUA, UE, Canadá e Brasil. Em 2015, a China respondeu por 
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cerca de 15% das importações e 3% das exportações globais de carne 
suína (veja tabelas 3 e 4).

Essencialmente, o país importa os cortes mais aceitos pela população 
local e exporta aqueles mais valorizados em outras regiões. Os chineses 
aproveitam quase tudo do porco, porém, em geral, consomem os cortes 
que são normalmente rejeitados pelo consumidor ocidental, como 
pés, orelhas, rabo, língua, vísceras e miúdos (rim, coração, estômago 
e intestino), além daqueles com maior conteúdo de gordura, como 
ombro (sobrepalheta). O restante do mundo, particularmente EUA e 
UE, valoriza outros cortes, como lombo, pernil e costela (USITC, 2014).

Quanto à estrutura produtiva, depois da abertura comercial na 
década de 1980, houve maior intensificação do uso de ração animal 
na nutrição, resultando na ampliação da produção local. Nos últimos 
dez anos, depois de sofrer com a SRRS, em 2006, aumentaram a preo-
cupação com a segurança alimentar e a padronização dos processos 
nas etapas de produção e industrialização. A profissionalização na 
produção e na industrialização de suínos já é uma realidade no país. 
Se em 1985, 74% da produção era originária de granjas de fundo de 
quintal, em 2015, representaram apenas 27% (SEBRAE; ABCS, 2016).

Estados Unidos
A indústria da carne suína dos EUA é a terceira maior do mundo, atrás 
somente da China e da UE. Em 2015, os EUA foram responsáveis por 
10,1% da produção e 8,5% do consumo global (ver Tabela 2).

Quanto à exportação de carne suína, os embarques dos EUA cres-
ceram ao ritmo de 6,4% a.a. entre 2005 e 2015, alcançando 2.272 mil 
toneladas em 2015 (ver Tabela 3), volume que colocou o país em se-
gundo lugar no ranking global, muito próximo da primeira colocada, 
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UE. Países asiáticos, além dos vizinhos do North American Free Trade 
Agreement (Nafta), dominam a pauta de exportações norte-america-
nas, sendo, pela ordem, Japão, México, Canadá, Coreia do Sul e China 
os principais destinos. Em 2015, a participação desses países no total 
das exportações de carne suína dos EUA foi de 81,9% (USDA, 2016).

Exportações americanas beneficiam-se de um tratamento tarifário 
preferencial em muitos dos principais mercados. Por conta de acordos 
de livre-comércio, a carne suína proveniente dos EUA goza de isenção 
tarifária nos mercados do Canadá e do México, nos termos do Nafta, 
além de Coreia e Austrália. Por sua vez, exportações para a Rússia 
estão bloqueadas, por razões já expostas. Já as exportações para China 
e Japão não se beneficiam de tratamento tarifário preferencial. Quan-
to a importações, os EUA taxam a carne suína processada enquanto 
isentam de impostos tanto o suíno (vivo) como sua carne resfriada 
ou congelada. Também são isentas as importações de carne suína 
provenientes de países com os quais têm acordos de livre-comércio 
bilaterais (USITC, 2014). 

Por sua vez, as importações de carne suína dos EUA, apesar de 
significativas de um ponto de vista quantitativo, representam apenas 
5,4% de seu consumo total. A maior parte das importações norte- 
-americanas tem por origem o Canadá, país que concentrou 76,7% do 
total importado em 2015 (USDA, 2016), principalmente em razão das 
facilidades comerciais proporcionadas pelo tratado de livre-comércio 
da América do Norte (Nafta). Muito da importação de carne suína 
dos EUA é de carne de costela, com maior demanda nesse país do que 
em outros mercados (USITC, 2014).

Com exceção da Carolina do Norte, os oito maiores estados pro-
dutores de carne suína nos EUA localizam-se no “cinturão do milho”, 
região do meio-oeste americano que também concentra os maiores 
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produtores de milho do país. Em 1º de junho de 2016, esses estados 
contavam com 80,1% de todo o plantel suíno dos EUA (USDA, 2016). 

A produção de suínos é bastante concentrada nos EUA, de modo 
que os cinco maiores produtores detinham, em 2013, 62% do plantel 
total de animais (USITC, 2014). Os cinco maiores produtores de carne 
suína nos EUA são Smithfield Foods, Tyson Foods, JBS USA, Hormel 
Foods e Cargill (esta última foi adquirida, em 2015, pela JBS). Todos 
esses produtores são verticalmente integrados na produção de suínos e 
carne suína, e comercializam uma ampla variedade de produtos. Todos 
também participam dos mercados de outras proteínas de origem animal. 

União Europeia
Com um plantel total de cerca de 150 milhões de suínos, a UE é o 
segundo maior produtor mundial e, desde 2015, o maior exportador 
líquido de carne suína, posição que tende a ser mantida em 2016 
(USDA, 2016). Em 2015, a UE foi responsável por 21,1% da produção 
e 19,1% do consumo mundial de carne suína (ver tabelas 2 e 3).

Em comparação a outras carnes, a suína é a mais produzida na UE, 
com 22,2 milhões t registrados em 2014, seguida da carne de fran-
go, com 13 milhões t, e da carne de boi, com 7,3 milhões t. No total 
da produção agropecuária da UE, a carne suína representou 9% em 
2014 (EUROSTAT, [2015]).

Na UE, o consumo de carne suína manteve-se praticamente inaltera-
do entre 2005 e 2015, crescendo somente 1,7% no período, enquanto o 
volume produzido cresceu 7,8%, ampliação que se reflete no aumento 
da participação das exportações, que, de 2005 a 2015, passaram de 5,3% 
para 10,2% do total produzido (USDA, 2016). Boa parte desse aumento 
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na produção resulta de ampliação da produtividade, com um aumento 
no número de suínos produzidos por fêmea (USITC, 2014).

País de forte tradição em consumo de carne suína, a Alemanha é o 
maior produtor de suínos da UE, com 5,5 milhões t, ou 24,9% do total 
de 248,6 milhões t produzidas em 2014. Em seguida, vem a Espanha, 
que respondeu por 3,6 milhões t, o que representou 16,4% do total. Em 
conjunto, a produção desses países correspondeu a 41,3% do abate de 
suínos na UE. Somando-se a produção de França, Polônia e Dinamarca, 
a participação dos primeiros cinco colocados em relação ao total foi 
de 65,6% em 2014 (EUROSTAT, [2015]).

Em agosto de 2014, a carne suína da UE também foi incluída no 
embargo russo que já vigorava para diversos produtos agrícolas pro-
venientes dos EUA, do Canadá, da Austrália e da Noruega, de modo 
que, a partir daí, as exportações da UE para a Rússia reduziram-se a 
praticamente zero. Ressalta-se que, em 2013, a Rússia havia sido o 
maior mercado da UE, representando mais de 20% de suas exportações 
de carne suína.

Contudo, embora o fechamento do mercado da Rússia tenha repre-
sentado uma perda significativa para a UE, uma parcela de mercado 
considerável tem, desde então, sido transferida para outros mercados 
asiáticos. Para compensar o fechamento do mercado russo, as ex-
portações para a China saltaram de 668,4 mil t (20,6% do total) em 
2013 para 1.110,6 mil t em 2015 (34% do total). Entre janeiro e julho 
de 2016, as exportações da UE para a China alcançaram 1.156,9 mil t 
(47,7% do total). Outros países relevantes para as exportações da UE 
em 2015 foram Japão (10,1%), Hong Kong (8,9%), Coreia do Sul (7,1%) 
e Filipinas (5,8%). Nos dados agregados, a participação de China, Japão 
e Hong Kong nos embarques de carne suína da UE passou de 40%, 
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em 2013, para quase 53%, em 2015, e para 68% entre janeiro e julho de 
2016 (EUROPEAN COMMISSION, 2016).

Quanto às importações, a Suíça é o principal fornecedor da UE, 
sendo responsável por 61,1% (20,2 mil t) dos embarques, em 2015, 
e por 66,7% (12,2 mil t), entre janeiro e julho de 2016. Em seguida, 
vem Chile, com distantes 8,8%; Noruega, com 7%; EUA, com 5,3%; e 
Tailândia, com 1,8%, em 2015 (EUROPEAN COMMISSION, 2016). 

A cultura de suínos na UE é concentrada, de modo que 1,5% das 
maiores operações respondem por aproximadamente 75% da produ-
ção. Por outro lado, as 85% menores propriedades na UE responderam 
somente por pouco mais de 5% dos suínos produzidos (USITC, 2014). 

Empresas
De acordo com o ranking dos dez maiores processadores de carne 
suína do mundo, exibido na Tabela 5, o mercado mundial ainda é 
bastante pulverizado, pois esses grupos responderam por apenas 16% 
do total de 1.263 milhões de suínos abatidos em 2015 (USDA, 2016; 
PLANTZ, 2016). 

Com base nessa amostra, e consultando os sites dos respectivos 
grupos econômicos, também é possível inferir que a maioria deles 
atua em mais de um país e que não há um padrão de atuação quanto 
à especialização setorial.

Alguns desses grupos atuam em diversos segmentos do setor de car-
nes. Por exemplo, a JBS, maior grupo econômico em proteína animal e 
segundo maior produtor de alimentos do mundo, produz carne bovina, 
suína, de aves e de cordeiro, sendo a carne bovina seu principal mercado. 
A Tyson Foods e a Hormel Foods também têm atuação abrangente, 
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operando nos mercados de carne bovina, suína e de aves. Outro grande 
grupo diversificado é China Yurun Food Group, que se dedica a todo 
tipo de produtos de carne e abrange abate, processamento e vendas 
de carne refrigerada ou congelada.

Tabela 5 | Maiores processadores de carne suína do mundo, 2015

Ranking Nome do grupo 

econômico

País Cabeças abatidas 

(milhões de cabeças)

1 WH Group China 48,3

2 JBS Foods International Brasil 28,0

3 Danish Crown Dinamarca 22,0

4 Tyson Foods EUA 20,9

5 Tönnies Alemanha 17,5

6 Yurun Group China 16,5

7 Vion Food Group Alemanha 15,7

8 Hormel Foods EUA 13,0 

9 Coren Espanha 10,0 

10 BRF Brasil  9,6

Fontes: Plantz (2016) e site da Tyson Foods.

Outros dos grupos expostos na Tabela 5 dividem sua atuação entre 
dois segmentos, como a Coren e a BRF (ambos em carne suína e de aves).

Por fim, alguns grupos são dedicados majoritariamente à suinocul-
tura. Dentre estes, destacam-se o WH Group, que é o maior produtor 
de carne suína do mundo e que controla a norte-americana Smithfild 
Foods, e a chinesa Shuanghui, além do Danish Crown, o maior da Eu-
ropa e terceiro maior do mundo em suínos. Tönnies e Vion Food, que 
também atuam majoritariamente no setor de suínos, com carne fresca 
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ou processada, processam ainda, em menor proporção, produtos deri-
vados de gado bovino.

A maioria dos grupos listados também se dedica à produção de rações, 
à venda de carne processada (presuntos, hambúrgueres, quibes, linguiças), 
à produção de alimentos prontos baseados em outros ingredientes que 
não somente carne, como pizzas e sobremesas, assim como atuam em 
serviços de alimentação.

Quanto à distribuição por país, entre os dez maiores grupos proces-
sadores de carne suína do mundo, há três chineses, dois alemães e dois 
brasileiros. Por sua vez, no ranking dos quarenta maiores, oito grupos 
são chineses e sete são alemães, enquanto Brasil, Canadá, EUA, Espanha 
e Rússia têm três representantes cada (PLANTZ, 2016).

Panorama da suinocultura no Brasil 

Em 2015, o Brasil foi o quarto maior produtor e exportador mundial de 
carne suína. Produziu pouco mais de 3,5 milhões de toneladas (Tabela 6), 
representando cerca de 3% do total mundial (USDA, 2016).6 Em relação 
às exportações, o Brasil respondeu, no mesmo ano, por quase 9% do total 
mundial em volume, como mostrou a Tabela 3.

Em participação na produção das quatro principais carnes, apontadas 
na seção anterior, a suína está em terceiro lugar no Brasil, na frente dos 
pescados. A produção brasileira de carne suína cresceu, no período de 
2005 a 2015, 3,2% a.a. (USDA, 2016).

6 Considerando a UE como um só país. Caso contrário, o Brasil seria o quinto maior produtor, atrás da China, Estados 

Unidos, Alemanha e Espanha.
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A concentração regional da produção de carne suína está no Sul, res-
ponsável, em 2015, por 67% dos abates com algum tipo de fiscalização 
(federal, estadual ou municipal). A região Sudeste respondeu, naquele 
ano, por 18%, e o Centro-Oeste, por 14%. As regiões Norte e Nordeste 
responderam pelo restante 1%. Dentre os estados, destacaram-se os de 
Santa Catarina, com 27% do total, Rio Grande do Sul e Paraná, com 
20% cada (IBGE, 2016).

Tabela 6 | Produção e consumo das principais carnes no Brasil, 2015 (mil t)

Proteína animal Produção Consumo

Carne de frango 13.146 9.309

Carne bovina 9.425 7.781

Carne suína 3.519 2.893

Pescados* 1.329 2.367

Fonte: Elaboração própria, com base em USDA (2016) e portal da FAO.

* O valor de produção de pescados é de 2014, os demais são de 2015.  

O consumo de pescados é estimado para 2014, e inclui consumo humano e não humano.

Quanto ao consumo, a carne suína é a terceira mais consumida no 
país, sendo o mercado interno o principal destino da produção do se-
tor, respondendo por cerca de 85% da demanda, em 2015. A média de 
consumo nacional é semelhante à mundial, em torno de 15 kg/per capita/
ano, e tem crescido nos últimos dez anos, quando saiu de 11,6 para os 
atuais 15,1 (ABPA, 2016), representando um aumento de 30% no período.

Esse crescimento no consumo da carne suína foi maior que nas demais 
carnes no mesmo período, pois o consumo da carne de frango cresceu 
22% – de 35,5 kg/per capita/ano para 43,2 (ABPA, 2016) – e a bovina caiu 
quase 8% – de 41,9 para 38,6 kg/per capita/ano (ABIEC, 2016).
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Essa maior elevação do consumo, ocorrida na última década, foi pro-
vocada não só pelo aumento do poder de compra das camadas mais 
pobres da população no período, que aumentou o consumo geral de 
carnes, mas, sobretudo, pela redução do preço relativo da carne suína 
diante da bovina e da de frango no Brasil.

No Gráfico 1, é possível visualizar a evolução dos preços das três 
carnes no período. Foi considerada a evolução mensal dos preços no-
minais no atacado praticados entre janeiro de 2005 e dezembro de 2015  
(Ipeadata).7, 8

Gráfico 1 | Evolução dos preços nominais das principais carnes consumidas no 
Brasil, 2005-2015

Fonte: Elaboração própria, com base em <http://www.ipeadata.gov.br>.

* Preços e IGP-DI em janeiro de 2005 = 1,00.

7 Consideraram-se os preços divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para o quilo da carne 

suína, do traseiro bovino e do frango resfriado praticados em São Paulo (SP).

8 Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br>. Acesso em: 21 set. 2016.
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Nesse gráfico, é possível notar que, enquanto a carne bovina des-
colou-se do índice de preços desde 2012 e a carne de frango manteve 
uma trajetória mais ou menos próxima do índice durante a maior 
parte do período, a evolução dos preços da carne suína não só sem-
pre se manteve abaixo das demais, mas também abaixo da evolução 
do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), em 
quase todo o período. 

Ressalta-se que, por serem commodities, os preços das carnes no 
Brasil recebem a influência direta dos preços internacionais e do 
câmbio, e indireta de diversos outros fatores, tais como desenvolvi-
mento genético, doenças, variações no preço de insumo e abertura 
de mercados.

O Brasil tem exportado, nos últimos anos, aproximadamente 15% 
de sua produção, dos quais cerca de 80%, em volume, em cortes res-
friados ou congelados para os cinco continentes e mais de setenta 
países, sendo Rússia (45%) e Hong Kong (23%) os principais destinos 
em 2015 (ABPA, 2016). As exportações não são maiores em razão, 
sobretudo, de barreiras não tarifárias de alguns países que são grandes 
importadores, que só recentemente têm sido, ao menos parcialmente, 
revertidas por meio de negociações comerciais e avanços no reconhe-
cimento internacional da sanidade da suinocultura brasileira, como 
o reconhecimento, pela OIE, em 2016, como zona livre de PSC, das 
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e parte do Norte e do Nordeste.

A partir de meados de 2015, começou a habilitação de plantas 
frigoríficas, de todo o Brasil, para exportar para a China, o terceiro 
maior importador de carne suína do mundo. Entretanto, a habili-
tação de plantas aptas a exportar para lá se dá em ritmo lento: em 
novembro de 2016, havia apenas 11 plantas aptas a exportar carne 
suína in natura para esse mercado.
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Em 2016, os EUA, quinto maior importador, também abriram seu 
mercado à importação de carne suína in natura, mas, tal como fez o 
Japão em 2013, restringiu a origem a Santa Catarina, o único estado 
livre de febre aftosa sem vacinação. 

Entre os demais principais importadores, apenas a Coreia do Sul 
(quarto), que está em processo de habilitação de plantas em Santa 
Catarina, e o México (terceiro) ainda restringem as importações bra-
sileiras por motivo sanitário.

Assim, as perspectivas de crescimento da produção de carne suína 
no Brasil são positivas, na medida em que o consumo nacional per 
capita ainda é baixo, se comparado com países de renda parecida, e 
que novos mercados, que antes estavam fechados à carne brasileira, 
estão sendo abertos.

Empresas
O mercado brasileiro de carne suína, tal qual ocorre no resto do mundo, 
é pulverizado, havendo algumas empresas de maior porte e várias outras 
de porte menor. Em 2015, as cinco maiores empresas e cooperativas 
concentravam, juntas, 56% dos abates nacionais, como pode ser visto 
na Tabela 7.

As empresas e cooperativas produtoras de carne suína no Brasil são, 
em geral, de capital nacional. Enquanto as três maiores têm abrangên-
cia nacional, o foco das demais, geralmente, é atender ao consumo das 
regiões no entorno de suas unidades produtivas e, quando devidamente 
habilitadas para tal, exportar o excedente.

Quanto ao ramo de atuação, algumas empresas e cooperativas são dedi-
cadas ao abate e/ou processamento de carne suína, e várias outras atuam 
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também em outras atividades, tanto na agropecuária quanto no proces-
samento de alimentos (principalmente leite e carnes de aves e bovina). 

Nas carnes bovina e de frango, prevalece o consumo de carne in natura 
(refrigerada ou congelada); diferentemente, na suína, prevalece o consumo 
da carne processada, pois, de acordo com a última Pesquisa de Orçamen-
tos Familiares, de 2008 (MIELE, 2011), mais de 70% do consumo dessa 
carne, no Brasil, se dá por meio de embutidos (como salsichas, linguiças, 
presuntos cozidos e mortadelas) e outros produtos processados.

Tabela 7 | Maiores abatedores de carne suína do Brasil, 2015

Posição Empresas/

cooperativas

Abate  

(mil cab.)

Participação 

(%)

Atividades principais

1 BRF 9.511 24 Aves e suínos

2 JBS* 4.921 13 Aves, suínos e bovinos

3 Coop. Aurora 4.500 11 Aves, suínos e lácteos

4 Coop. Frimesa 1.657 4 Suínos e lácteos

5 Alibem** 1.566 4 Suínos e bovinos

Outras 17.109 44 -

Total Brasil 39.264 100 -

Fonte: Elaboração própria, com base em informações das empresas e em IBGE (2016).

* A holding do grupo controlador da JBS, a J&F, também  

controla a empresa de lácteos Vigor Alimentos.

** Estimado.

Assim como na avicultura de corte, a adoção do sistema de integração 
é significativa na suinocultura do país: segundo estimativa de Miele et al. 
(2014), a partir do último censo agropecuário disponível, de 2006, quase 
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69% dos leitões produzidos nas regiões Sul e Centro-Oeste teriam sido 
produzidos nesse sistema.

Os produtores que optam pelo sistema independente geralmente são 
de porte pequeno (abaixo da escala mínima exigida pelos integradores) 
ou muito grande em relação aos integrados, tendo, muitas vezes, nesse 
caso, abate próprio ou maior poder de barganha ao negociar seus lotes 
no mercado. Nesse arranjo produtivo, não há dependência das empresas 
abatedoras/processadoras; os produtores responsabilizam-se pelos insumos, 
desenvolvimento e venda do produto. Entretanto, nesse sistema, o pro-
dutor está mais vulnerável às oscilações do mercado, como a que ocorreu 
em 2016, quando os preços do milho, principal componente das rações, 
elevaram-se muito – isso provocou grandes prejuízos aos independentes 
(os integradores absorveram parte dos prejuízos de seus integrados).

Um dos desafios do setor é o preconceito dos consumidores contra 
a carne suína, pois a consideram mais prejudicial à saúde que ou-
tras carnes. Essa visão foi gerada no passado, quando o suíno tinha 
um percentual elevado de gordura, pois se destinava à produção de 
banha. Entretanto, com o crescente desuso da banha e com o uso de 
melhoramento genético, o suíno perdeu, nos últimos trinta anos, 
31% de sua gordura, além de 14% das calorias e 10% do colesterol, 
sendo alguns cortes tão ou mais magros que os de frango (ABCS apud  
PROVECARNESUINA, 2016). 

Para alterar essa visão negativa da carne suína, empresas e órgãos de 
representação do setor, como a Associação Brasileira dos Criadores  
de Suínos (ABCS), têm buscado promover o consumo, com campanhas de 
esclarecimento e divulgação, como a “Escolha + Carne Suína” e a “Prove 
Carne Suína”, ambas com sites próprios.
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Desembolsos do BNDES para o setor

Nesta seção, busca-se avaliar o histórico de apoio do BNDES ao setor, 
incluindo a evolução dos desembolsos, os principais investimentos 
apoiados, as características das empresas apoiadas, as principais linhas 
de financiamento utilizadas e sua localização.

O apoio do BNDES para suinocultura é antigo. Para efeitos deste ar-
tigo, analisa-se a evolução dos desembolsos no período compreendido 
entre 2005 e 2015.

A taxa média de crescimento do desembolso, no período de 2005 a 
2015, em termos reais, foi de 8,3% a.a.9 A quantidade de projetos apoiados 
pelo BNDES, no entanto, apresentou uma taxa média de crescimento 
anual de 1,7% a.a. no período, indicando crescimento do valor médio 
apoiado em cada projeto. Esse crescimento foi decorrente, entre outras 
razões, da maior ampliação dos investimentos em abate e processamento 
em relação à realizada na criação, etapa em que os valores envolvidos 
são mais baixos. O montante total desembolsado no período foi de  
R$ 3.840 milhões, conforme Gráfico 2.

A maior participação relativa dos desembolsos para investimentos 
em processamento pode ser um indicador do aumento da agregação de 
valor na cadeia de suínos. 

Em relação à evolução dos desembolsos, podem-se notar duas quebras 
no gráfico: em 2008, em razão do impacto inicial da crise internacional 

9 Desembolsos anuais, anteriores a 2015 inflacionados pelo IGP-DI, em reais de julho de 2015, tomando como base 

junho de cada ano.
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no crédito; e, em 2012, pela notável redução de desembolsos no Procap-
-Agro, que será abordado mais adiante nesta seção.

Gráfico 2 | Evolução dos desembolsos do BNDES e quantidade de projetos 
apoiados no setor de suinocultura (R$ mil)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do sistema WI do BNDES.

Nota: Desembolsos em valores de julho de 2015.

Quando se avalia a natureza dos clientes apoiados, verifica-se, no 
Gráfico 3, que os desembolsos no período foram, à exceção de 2013 e 
2014, predominantemente para pessoas físicas. Em 2015, esse público 
recebeu 50% do total, praticamente todo concentrado à criação de suínos. 

As cooperativas foram o segundo público em importância nos de-
sembolsos do período, tendo sido o mais importante em 2013 e 2014 
(com 43% e 38%, respectivamente, do total anual). Nesse caso, os de-
sembolsos foram majoritariamente destinados à construção/ampliação/
modernização de frigoríficos. Ressalta-se a redução da participação das 
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cooperativas em 2012, quando ocorreu forte elevação dos juros na linha 
de giro do Procap-Agro (de 6,75% para 9,5%, fixos, a.a.), voltada para as 
cooperativas. Nos anos seguintes, essa queda foi revertida pelo aumento 
da captação neste e em outros programas acessados pelas cooperativas.

Gráfico 3 | Participação dos clientes, segundo sua natureza, nos desembolsos 
do BNDES à suinocultura (%)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do sistema WI do BNDES.

 

Por fim, no caso das empresas privadas, sua participação oscilou entre 1% 
dos desembolsos totais, em 2005, a 28% do total, em 2012. Embora desde 
2010 predominem os investimentos desse grupo em frigoríficos, a criação 
de suínos continua a representar parte significativa dos desembolsos.

Quando se avalia o porte das empresas/cooperativas apoiadas, observa-
-se, no Gráfico 4, que, em 2015, 85% dos desembolsos foram destinados 
a grandes empresas/cooperativas, tendo esse percentual oscilado, ao 
longo da série, entre 98% (em 2005) a 35% em 2012. Ressalta-se que a 
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participação das micro e pequenas é reduzida em razão do peso relevante 
do apoio às pessoas físicas.

Sob uma análise quantitativa, o BNDES apoiou, em 2015, 96 projetos 
de grandes empresas, 61 de médias empresas, 106 de micro e pequenas 
empresas e 1.401 de pessoas físicas. Ao longo da série iniciada em 2005, 
não se identifica uma tendência clara de alteração na participação do porte 
nos desembolsos, além da redução de participação das grandes a partir de 
2010, em virtude da reclassificação de porte do BNDES,10 mantendo-se 
relativamente estável a dominância de operações com pessoas físicas.

Gráfico 4 | Evolução relativa dos desembolsos do BNDES à suinocultura por 
natureza e porte de empresa/cooperativa (%)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do sistema WI do BNDES.

Nota: Desembolsos em valores de julho de 2015.

10 Em 2010, o faturamento máximo para a classificação das empresas e cooperativas em micro e pequenas subiu de  

R$ 10,5 milhões para R$ 16 milhões; e, em médias, de R$ 60 milhões para R$ 300 milhões (sendo criada a classe de 

médias-grandes para faturamento entre R$ 90 milhões e R$ 300 milhões). Passaram a ser consideradas grandes apenas 

aquelas com faturamento acima de R$ 300 milhões (anteriormente, R$ 60 milhões).
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O apoio do BNDES ao setor ocorre predominantemente por meio 
de linhas de financiamento automáticas (indiretas), que responderam, 
em 2015, por 77% do montante desembolsado. Dentre as linhas de 
financiamento, destacam-se o Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf), o Programa de Capitalização de 
Cooperativas Agropecuárias (Procap-Agro), o Programa de Incentivo à 
Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária (Inovagro) e o Programa 
de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção 
Agropecuária (Prodecoop) (Gráfico 5). 

Gráfico 5 | Evolução dos desembolsos por linha de financiamento (R$)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do sistema WI do BNDES.

Nota: Desembolsos em valores de julho de 2015.

Nesse gráfico, apresentam-se as principais linhas acessadas pelo setor, 
bem como se percebem a progressiva perda de participação relativa do 
Moderagro, nos desembolsos para a suinocultura, a partir de 2010, e a 
crescente participação do Pronaf, que geralmente conta com melhores 
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taxas de juros, no mesmo período. Nota-se também a redução dos de-
sembolsos em bens de capital e no Moderagro em 2015, decorrente, ao 
menos em parte, da ascensão do novo programa Inovagro, que também 
inclui, entre seus itens financiáveis, variados bens de capital. 

Em relação às principais oscilações ocorridas no período, em 2011 ocorreu 
uma forte queda dos desembolsos no Prodecoop, causada principalmente 
pelo fim da linha de giro, queda que foi compensada pela elevação dos de-
sembolsos na linha de giro do Procap-Agro no mesmo ano. Entretanto, em 
2012, ocorreu a já mencionada elevação da taxa de juros na linha de capital 
de giro no Procap-Agro, provocando notável redução dos desembolsos 
nesse programa nesse ano, com progressiva recuperação nos anos seguintes.

No aspecto regional, a região Sul, ao longo de toda a série, respondeu 
pela maior parte dos desembolsos, o maior o valor em 2015, com par-
ticipação de 95%, e o menor valor em 2007, com participação de 68%.

Destaca-se a tendência de queda nos desembolsos para o Sudeste, cuja 
participação nos desembolsos totais caiu de 24% do total (em 2007) para 
apenas 3% em 2015, ano de menor participação no período.

Tendências

A principal tendência é a continuidade do crescimento do consumo de 
carne suína no mundo, especialmente no Brasil e na maioria dos países 
não islâmicos em desenvolvimento, cujo consumo per capita ainda é bai-
xo e onde não há restrições religiosas a essa carne. Entretanto, como o 
consumo mundial de carne de frango vem crescendo em um ritmo mais 
rápido que o da suína, a previsão é que esta se torne a carne mais consu-
mida no mundo, depois dos pescados, em meados da próxima década.
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Outra tendência é o aumento das exigências sanitárias e de bem-estar 
dos animais nas granjas, atendendo não só à demanda dos consumidores, 
mas também às mudanças nas legislações nacionais, a exemplo do que 
acontece na Europa e, em menor escala, nos EUA. 

Nesse sentido, várias empresas e países já estão proibindo o uso de 
gaiolas de gestação na criação de suínos, exigindo de seus fornecedores a 
conversão de seus sistemas de produção. No Brasil, as maiores empresas já 
se comprometeram a acabar com o uso dessas gaiolas até 2026. Em relação 
à carne suína orgânica, apesar do bom potencial de crescimento, ainda não 
está claro se deixará de ser destinada a abastecer um nicho de mercado.

Outra tendência mundial é a continuidade do processo de consolidação 
do mercado mundial de carne suína. Como visto na seção anterior, a parti-
cipação das maiores empresas mundiais ainda é baixa nos abates mundiais.

O padrão de organização que prevalecerá na indústria ainda não está 
claro, se serão grandes empresas dedicadas ao processamento de carne 
suína, ou se serão empresas de alimentos com variados focos de atuação, 
incluindo aves, bovinos e lácteos, por exemplo.

Considerações finais

A suinocultura é uma atividade de grande importância social e econômica 
no Brasil, pois, além de envolver um grande número de pequenos produ-
tores e gerar muitos empregos em toda sua cadeia produtiva, é responsável 
por garantir o abastecimento interno e gerar divisas pelas exportações. 

Embora seja uma atividade tradicional no Brasil e em outros países, 
novas descobertas no campo da genética e exigências quanto a manejo e 
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sanidade – visando não só garantir ganhos de produtividade e qualida-
de, mas também reduzir o impacto ambiental e aumentar o bem-estar 
dos animais – têm alterado significativamente a suinocultura na maior 
parte do mundo.

Apesar de o ritmo de crescimento ser inferior ao de outras carnes em 
outros países, a carne suína ainda tem um bom potencial de crescimento 
no Brasil, considerando-se o baixo consumo comparado a outros países 
e a abertura de mercados importadores anteriormente fechados à carne 
brasileira. Para isso, é preciso continuar investindo na promoção de seu 
consumo no país e continuar o processo de abertura de novos mercados.

Outro desafio é a questão da biosseguridade. Os riscos de contamina-
ção dos plantéis por diversas doenças impõem a necessidade de manter, 
por meio de um conjunto de medidas e procedimentos sanitários, o 
controle sobre todas as etapas produtivas. A abertura de alguns dos 
principais mercados mundiais ainda fechados (México e Coreia do 
Sul, em especial), bem como a ampliação de áreas e plantas habilitadas 
a exportar (Japão e EUA só aceitam carne de Santa Catarina), é outra 
questão relevante para o Brasil. A exportação para esses mercados, além 
de aumentar o reconhecimento internacional da qualidade sanitária 
brasileira, permitiria ao país reduzir sua dependência de alguns mer-
cados (e, consequentemente, sua vulnerabilidade), como os da Rússia e 
de Hong Kong, que responderam juntos, em 2015, por dois terços das 
exportações brasileiras.

Para superar esse desafio, o estabelecimento de acordos comerciais 
bilaterais é uma oportunidade e um importante instrumento para au-
mentar a participação do Brasil no comércio mundial de carne suína.

O BNDES dispõe de várias linhas de crédito para atender aos diver-
sos elos da cadeia produtiva de suínos, incluindo vários programas do 
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Governo Federal. Apesar da importância das operações com pessoas 
físicas e das operações indiretas no total, o ganho progressivo de parti-
cipação dos desembolsos em investimentos em processamento, obser-
vado no período 2005-2015, mostra que o Banco tem contribuído para 
a agregação de valor no setor.
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Resumo
O déficit estrutural na demanda por macronutrientes no mercado brasileiro 
é decorrente da pujança e competitividade do agronegócio e das restrições 
estruturais da indústria de produção de fertilizantes, uma vez que o país carece 
de insumos dessa indústria. Entretanto, a abundante produção de resíduos 
por alguns setores do agronegócio possibilita que os nutrientes presentes 
nesses rejeitos possam ser reaproveitados, reduzindo, assim, a destinação 
ambientalmente incorreta e atribuindo maior contorno de economia circular 
ao agronegócio brasileiro. A produção de resíduos dos setores sucroalcooleiro, 
bovino, suíno e avicultor de corte poderia suprir, aproximadamente, metade 
da demanda de macronutrientes brasileira em um cenário hipotético de 
aproveitamento de todos os resíduos gerados por esses segmentos. Apenas 
a conversão dos nutrientes presentes nos segmentos que apresentam menos 
desafios logísticos (sucroalcooleiro, suíno e avicultor de corte) representaria 
um mercado potencial superior a US$ 1 bilhão anuais. 

Abstract
The structural deficit in the demand for macro-nutrients in the Brazilian 
market is due to the strength and competitiveness of agribusiness and the 
structural constraints of the fertilizer production industry, since the country 
lacks this industry’s inputs. However, the abundant production of waste by 
some sectors of agribusiness enables the nutrients present in such waste to be 
reused, thereby environmentally reducing incorrect disposal and assigning to 
Brazilian agribusiness a character more akin to that of a circular economy. The 
production of waste by the sugar and ethanol, cattle, pig and broiler sectors 
could supply approximately half the Brazilian macro-nutrients demand in a 
hypothetical scenario of utilization of all wastes generated by these segments. 
The conversion of nutrients present in segments that feature less logistical 
challenges only (sugar and ethanol, pig and broiler sectors) would represent 
a potential market of more than US$ 1 billion annually.
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Introdução 

O estudo foi estruturado em seis seções. A primeira seção do artigo é esta 
introdução. A segunda seção traça um panorama da indústria química 
e de seu subsegmento de fertilizantes. A terceira detalha a indústria 
de fertilizantes e aborda seu paradigma atual de déficit estrutural da 
demanda brasileira por macronutrientes. A quarta seção detalha o 
segmento de fertilizantes organominerais, apresentando o conceito 
desse tipo específico de fertilizante, a importância de seu uso, desafios 
técnicos e suas principais fontes de matérias-primas. Na quinta seção, 
é realizado o cálculo de nutrientes presentes nos principais resíduos 
agroindustriais produzidos, bem como o potencial de mercado para 
conversão desses nutrientes em fertilizantes. Por fim, a sexta é dedicada 
às conclusões do estudo.

A indústria química tem relevância na estrutura produtiva brasilei-
ra, sendo o terceiro maior produto interno bruto (PIB) industrial. É 
composta por diversos tipos de empresas em diferentes setores e é im-
portante fornecedora de insumos que englobam uma ampla gama de 
aplicações, como: produtos químicos de uso industrial; produtos químicos 
de uso no setor agropecuário, como fertilizantes e defensivos quí- 
micos; e produtos químicos para uso do consumidor final, como produtos 
de higiene pessoal ou de limpeza.

O setor do agronegócio tem significativa importância para a economia 
brasileira pela geração de empregos, pelos saldos comerciais positivos 
com o resto do mundo e pela contribuição para o crescimento e desen-
volvimento econômico do país. Ele cresceu 1,8% em 2015, enquanto, no 
mesmo período, houve recuo de 2,7%, no setor de serviços, e de 6,2%, na 
indústria, segundo IBGE (2016). Nesse setor, o segmento de fertilizantes 
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representa um importante elo, sendo o Brasil o quarto maior consumidor 
de nutrientes vegetais do mundo.

Entre 2000 e 2015, o uso de fertilizantes no país cresceu 87%, contri-
buindo, em parte, para o significativo aumento da produção de grãos, 
no país, no mesmo período, de 150%. Entretanto, a produção nacional 
de fertilizantes é historicamente inferior à demanda nacional e não 
apresentou crescimento similar ao da demanda. Em função disso, a 
dependência em relação às importações vem aumentando ano após ano, 
e, em 2015, cerca de 65% do consumo total de fertilizantes foi suprido 
por importações.

Nesse contexto de déficit estrutural de produção nacional de nutrientes 
vegetais, o segmento de fertilizantes orgânicos e organominerais surge 
como alternativa para a correção de deficiências estruturais do solo 
brasileiro e a diminuição da dependência em relação ao produto exter-
no. O desempenho do setor foi positivo desde o início dos anos 2000, 
chegando ao fornecimento de aproximadamente 11% dos nutrientes 
entregues aos produtores em 2012, conforme Polidoro (2013).

Apesar de a turfa1 ser a principal matéria-prima para esse segmento 
de fertilizantes, o uso e o aproveitamento de resíduos gerados por di-
versos segmentos do agronegócio vêm despontando como alternativa. 
Setores como sucroalcooleiro, bovinos de corte e leite, suínos e aves são 
grandes geradores de rejeitos, que representam, em graus distintos de 
intensidade, passivos ambientais para seus respectivos segmentos. Tais 
rejeitos, além de apresentarem um bom potencial para suprimento de 
parte da necessidade de nutrientes para vegetais, podem contribuir para 
a solução de significativos passivos ambientais das culturas mencionadas.

1 Turfa é um material poroso de origem vegetal, proveniente do acúmulo de restos de vegetais, em ambientes subaquáticos 

rasos, com variados graus de decomposição (LUZ et al., 2010). Além disso, tem ocorrência natural, normalmente, em 

regiões pantanosas, e é considerada um recurso não renovável.
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Além do aproveitamento e da correta destinação dos resíduos, o uso 
desse tipo de fertilizante melhora a estrutura do solo por meio da adição 
de matéria orgânica, da qual o solo brasileiro é deficitário, propiciando 
benefícios adicionais à planta, por meio do aumento da taxa de absorção 
dos nutrientes. Esse efeito, aliado à oferta de nutrientes provenientes dos 
resíduos, representa significativo potencial de economia de nutrientes 
e, consequentemente, de redução da dependência externa atual que o 
setor agrícola brasileiro apresenta.

Indústria química e o 
setor de fertilizantes

A indústria química desempenha um importante papel na cadeia produ-
tiva brasileira, pois fornece insumos para diversos segmentos. Estimativa 
para 2016 prevê que esta já representa a terceira maior participação no 
PIB industrial brasileiro, com faturamento estimado de R$ 379,2 bi-
lhões, ou US$ 113,5 bilhões, segundo a Associação Brasileira da Indústria 
Química (Abiquim).

A indústria química é composta por diversos segmentos que abrangem 
grandes diferenças nas características de seus produtos e nos processos 
de produção envolvidos. Esses segmentos englobam desde produtos 
químicos de uso industrial até fibras artificiais e sintéticas, passando 
por fertilizantes e defensivos agrícolas, conforme Tabela 1. 

Conforme Gomes-Casseres e McQuade (1991), os produtos químicos 
classificam-se em commodities ou especialidades. Segundo os autores, as 
commodities são produtos que têm elevado grau de padronização, fabrica-
dos e comercializados em grandes quantidades em processos produtivos, 
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geralmente, contínuos. Em função dessas características, a concorrência 
nos mercados de commodities se dá, sobretudo, em função dos preços 
praticados, o que tende a acarretar menores margens. O segmento de 
fertilizantes se enquadra majoritariamente nessa categoria. Já as espe-
cialidades são produtos com menor grau de padronização, fabricadas 
em escalas de produção reduzidas em comparação às commodities.

Tabela 1 | Participação de diferentes segmentos da indústria química no 
faturamento total, Brasil

Segmento da indústria química % do faturamento do setor

Produtos químicos de uso industrial 48,4

Produtos farmacêuticos 12,0

Fertilizantes 11,1

Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 10,1

Defensivos agrícolas 8,0

Sabões e detergentes 5,6

Tintas, esmaltes e vernizes 2,5

Fibras artificiais e sintéticas 0,7

Outros 1,7

Total 100,0

Fonte: Abiquim (2016a).

A balança comercial da indústria química vem apresentando resulta-
dos negativos crescentes, como ilustrado no Gráfico 1. Os produtores 
na indústria química no Brasil concentram-se em segmentos predo-
minantemente de commodities, como produtos químicos de uso indus- 
trial (49%) e fertilizantes (11%), que têm margens menores e são mais 
sensíveis à competição de preços, à volatilidade do câmbio e a variações 
de custos das principais matérias-primas, além de sofrerem competição 
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direta dos produtos importados. O déficit anual do segmento ultrapassa 
os US$ 25 bilhões desde 2011, com as importações alcançando quase  
US$ 40 bilhões e as exportações, US$ 13 bilhões, em 2015.

Gráfico 1 | Evolução dos déficits na balança comercial da indústria química 
(US$ bilhões)

Fonte: Abiquim (2016b).

O desempenho da indústria química em geral acaba se refletindo de 
maneiras distintas em seus segmentos. A demanda do setor de fertili-
zantes é crescente no país há mais de vinte anos, sem que a produção 
nacional, contudo, acompanhasse o mesmo ritmo de crescimento. Desse 
modo, esse setor acaba tendo desempenho análogo ao da indústria como 
um todo, apresentando déficits crescentes e significativos nos últimos 
anos. Por se tratar de um segmento majoritariamente de commodities e 
pelo fato de o país não contar com reservas significativas dos minerais 
que são insumos para esse segmento, o setor importou mais de 65% de 
todo o consumo nacional em 2015.
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O segmento de fertilizantes

Fertilizantes são substâncias minerais ou não minerais, de origem natural ou 
sintética, que são capazes de dar às plantas um ou mais nutrientes essenciais 
a seu desenvolvimento. Os elementos não minerais são carbono, hidrogênio 
e oxigênio. Entre os minerais, os mais importantes são divididos em três 
grupos segundo o grau de importância e a quantidade necessária às plantas:

• macronutrientes primários – assim denominados por serem ab-
sorvidos em grandes quantidades pelas plantas, como: nitrogê-
nio (N), fósforo (P) e potássio (K), normalmente fornecidos às 
plantas na forma de misturas ou formulações, pertencentes ao 
grupo NPK;

• macronutrientes secundários – que são absorvidos em menores 
quantidades pelas plantas, como: cálcio (Ca), magnésio (Mg), só-
dio (Na) e enxofre (S);

• micronutrientes – assim chamados por serem administrados 
em quantidades menores do que as dos macronutrientes, como:  
boro (B), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), molibdênio (Mo), 
zinco (Zn), níquel (Ni) – se presentes no solo em quantidade 
excessiva à demanda das plantas, podem ser tóxicos aos vegetais.

O nitrogênio é utilizado pelos vegetais para a metabolização de pro-
teínas fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da planta. O 
fósforo é utilizado na geração de energia pela planta, sendo necessário 
ao processo de fotossíntese e de reprodução, bem como ao processo de 
crescimento e sustentação dos vegetais e animais (LOPES, 1998). O po-
tássio é o responsável por resistência a doenças, manuseio e durabilidade 
das plantas. O enxofre, apesar de ser um macronutriente secundário, 
é essencial na solubilização do fósforo e, consequentemente, em sua 
absorção pelos vegetais (LOBO, 2008).
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O uso de fertilizantes proporciona o aumento da produção agrícola, 
desde que eles sejam aplicados da forma adequada e nas quantidades 
técnicas recomendadas para correção de deficiências nutricionais do 
solo e da cultura correspondente. Em razão das características do solo 
brasileiro, a aplicação de fertilizantes é normalmente acompanhada 
de outras medidas, como a correção da acidez do solo, que permitam 
melhorar a taxa de absorção dos nutrientes pela planta.

Em 2016, foram entregues no mercado brasileiro 31,4 milhões de 
toneladas de fertilizantes de janeiro a novembro, representando uma 
ampliação de 4% em relação a 2015, mesmo sem a disponibilidade dos 
dados de dezembro. Desse modo, no ano de 2016, houve uma recupe-
ração em relação a 2015, quando havia ocorrido uma queda de 6,23% 
relativamente a 2014, sobretudo, em função das mudanças ocorridas no 
Plano Safra de 2015, aliadas à expressiva desvalorização do real nesse 
mesmo ano. O plano para a produção agropecuária no período 2015- 
-2016 foi apresentado no meio de 2015 e continha aumentos das taxas 
de juros aplicadas, quando comparadas às de anos anteriores, bem como 
aumentava seu foco na agricultura familiar. Desse modo, as condições de 
acesso aos insumos tornaram-se mais restritivas, o que foi prejudicado 
com a forte desvalorização do real em relação ao dólar, ao longo de 2015, 
uma vez que os fertilizantes têm preços dolarizados.

Segundo dados oficiais obtidos no sítio eletrônico do Banco Central,2 
a taxa de câmbio saiu de patamares em torno de R$ 2,50 por US$ 1,00, 
no início de 2015, para valores em torno de R$ 4,00 para cada  
US$ 1,00, no fim do mesmo ano. Como aproximadamente 70% dos fer-
tilizantes são importados e os produtos são comercializados com preços 
dolarizados, desvalorizações do real tendem a pressionar os custos de 

2 Taxas aproximadas retiradas da base de dados oficial do Banco Central. Disponível em: <http://www4.bcb.gov.br/pec/

taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao>. Acesso em: 30 set. 2016.
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produção agrícola, em um cenário em que o acesso e as condições do 
Plano Safra ficaram mais restritivas. Entretanto, o desempenho de longo 
prazo tem sido de constante crescimento, totalizando uma evolução de 
50% em relação a 2005, como indicado no Gráfico 2. 

Gráfico 2 | Entregas de fertilizantes a produtores no Brasil (mil t)

Fonte: Anda (2015).

A proporção relativa do consumo dos macronutrientes primários 
NPK tem se mantido similar ao longo dos últimos anos no Brasil, com 
sua soma alcançando um valor de 13,7 milhões de toneladas em 2015, 
conforme mostra o Gráfico 3. Entre 2005 e 2015, os três macronutrientes 
tiveram um expressivo crescimento de sua demanda: a quantidade de 
nitrogênio entregue aos produtores foi elevada em 50%; a de fósforo, 
em 39%; e a de potássio, em 55%.

A cadeia produtiva da indústria de fertilizantes está organizada em 
cinco etapas, da extração mineral ou do processamento de derivados do 
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petróleo até a distribuição do produto final ao setor agrícola, passando 
pelo processamento industrial de cada um de seus produtos. Nos seg-
mentos iniciais da cadeia de produção, estão presentes as empresas de 
grande porte, como: Vale Fertilizantes, Petrobras e Anglo American, 
que sintetizam os fertilizantes minerais. 

Gráfico 3 | Consumo de macronutrientes primários no Brasil (milhões de t)

Fonte: IPNI (2016).
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comércio dos fertilizantes do país com o mundo, conforme Gráfico 4. 
Desse modo, o desempenho do agronegócio no Brasil é de fundamental 
importância para a indústria de fertilizantes nacional.

Gráfico 4 | Corrente de comércio de fertilizantes do Brasil (milhões de toneladas)

Fonte: Anda (2015).

O agronegócio e o setor de fertilizantes
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a produção como insumo; e o segmento de serviços associados a toda a 
cadeia. Todo o setor vem apresentando altos índices de crescimento nas 
últimas três décadas, sobretudo, em função do aumento da produção 
agrícola – que cresceu cerca de 100% em relação aos volumes produzidos 
em 1990 –, bem como o da produção pecuária, de aproximadamente 
200% no mesmo período (OCDE; FAO, 2015). Em alguns segmentos 
específicos da agricultura, o país é o maior exportador, ou está entre os 
maiores, como se pode ver na Tabela 2.

O setor foi responsável por aproximadamente 46% de todas as ex-
portações brasileiras em 2015, com superávit de US$ 75,1 bilhões, to-
talizando US$ 88,2 bilhões em vendas totais com destino ao exterior. 
Desse modo, o setor contribuiu, significativamente, para o superávit da 
balança comercial brasileira, que no mesmo ano foi de US$ 19,7 bilhões.

Tabela 2 | Posição do Brasil quanto às principais culturas produtoras  
e exportadoras

Produtos Produção Exportações

Grãos 5° 2°

Café 1° 1°

Soja 2° 1°

Milho 3° 2°

Algodão 5° 5°

Fonte: OCDE; FAO (2015).

A demanda por commodities agrícolas tem aumentado em ritmo sig-
nificativo no mundo, sobretudo em função do crescimento natural da 
população, da elevação da renda em mercados emergentes e do uso de 
produtos agrícolas para a produção de combustíveis a partir de fontes 
renováveis. Conforme estimativa da Organização das Nações Unidas 
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(UN, 2015), a população mundial deve aumentar 75 milhões de pessoas 
anualmente, e estima-se que atinja 9,5 bilhões em 2050. Paralelamente 
ao crescimento populacional, a elevação da renda per capita nos países 
desenvolvidos e em desenvolvimento também leva ao aumento da de-
manda por alimentos. Por fim, o desenvolvimento de tecnologias para 
obtenção de biocombustíveis, ou seja, combustíveis derivados de bases 
renováveis, também eleva a demanda por produtos agrícolas como o 
milho, sobretudo nos Estados Unidos, e a cana-de-açúcar, no Brasil.

A pressão na demanda por commodities exige o contínuo aumento da 
produção agropecuária, que, segundo OCDE e FAO (2015), precisará 
elevar 70% seus níveis atuais para atender ao aumento da demanda mun-
dial até 2050. Esse crescimento poderá ser obtido por meio da expansão 
das terras agricultáveis ou pelo aumento da produtividade das terras 
já utilizadas. Existem fronteiras agropecuárias significantes a serem 
exploradas na África e na América do Sul. Contudo, a capacidade de 
exploração dessas terras é limitada, seja pela própria escassez de terras 
disponíveis para agricultura, seja por questões ambientais, políticas e 
fundiárias. Por essa razão, o aumento da produtividade agrícola é um 
fator-chave para a expansão da produção agrícola.

A produtividade agrícola pode ser ampliada por meio da utilização de 
técnicas modernas de cultivo e manejo, mecanização, aprimoramento 
genético das sementes e uso de defensivos, bem como pelo emprego de 
fertilizantes. O uso destes últimos permite o incremento de eficiência no 
crescimento das plantas, sobretudo se combinados com métodos avançados 
de aplicação de precisão. Em função disso, a demanda por fertilizantes 
varia de maneira diretamente proporcional à produção agrícola.

Desse modo, o desempenho da produção agropecuária das últimas 
décadas tem levado ao aumento do uso de fertilizantes, e a necessidade 
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de crescimento da produção projeta uma demanda ainda maior por 
fertilizantes pelo agronegócio brasileiro no futuro.

Pode-se notar, no Gráfico 5, que o uso de fertilizantes no Brasil é um 
importante fator de aumento da produtividade agrícola. Percebe-se 
significativa associação entre o crescimento da produção agrícola, entre 
1977 e 2014, e o uso de fertilizantes, com a área total plantada tendo se 
mantido relativamente estável no período. 

Gráfico 5 | Crescimento relativo – produção, área plantada e consumo de 
fertilizantes no Brasil (ano-base 1977 = 100)

Fonte: Conab (2016).

O Brasil conta com uma significativa produção de fertilizantes. 
Entretanto sua capacidade produtiva é insuficiente para aten-
der a sua demanda. Em 2015, a demanda total de fertilizantes foi de  
30,2 milhões de toneladas, das quais 13,7 milhões representavam o total de 
macronutrientes primários. Apesar de ser o quarto maior consumidor no 
mundo, o uso de fertilizantes por hectare no Brasil ainda não se equipara 
ao praticado em outras grandes regiões produtoras no mundo, como Eu-
ropa, Estados Unidos e China, encontrando-se em patamares inferiores.
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Mesmo o Brasil sendo um grande produtor, sua demanda por fertili-
zantes é superior à produção local, significando um desbalanceamento 
entre sua oferta e sua demanda. Como resultado, o consumo interno 
vem sendo suprido, principalmente, por importações. A baixa dispo-
nibilidade de matérias-primas, além de questões logísticas, tributárias 
e ambientais, constitui importante gargalo para novos investimentos.

O Brasil tem uma produção relevante de fertilizantes fosfatados e nitro-
genados, que representaram, em 2014, 42% e 26% do consumo nacional, 
respectivamente, segundo Fiesp (2016). Como se observa no Gráfico 6, 
nos fertilizantes potássicos, a produção nacional representou apenas 
2% do consumido em 2014. Caso sejam realizados os grandes projetos 
de fertilizantes nitrogenados e fosfatados anunciados, projeta-se que a 
dependência em relação às importações alcance, respectivamente, 52% 
e 45% em 2023. Apesar de melhora em relação a 2014, a projeção para a 
necessidade de importação de potássio, em 2023, é de 93%.

Gráfico 6 | Produção e importação de NPK no Brasil (%)

Fonte: Fiesp (2016).
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Segmento de fertilizantes 
organominerais

Segundo legislação brasileira,3 os fertilizantes organominerais são pro-
dutos que combinam um componente mineral com um componente de 
material orgânico. Para serem classificados como organominerais, esses 
fertilizantes precisam apresentar concentrações mínimas de nutrientes 
(primários, secundários ou micronutrientes) e carbono orgânico. No 
Apêndice A, detalham-se os termos e conceitos que a legislação esta-
belece acerca do setor.

Até 2000, o principal componente orgânico utilizado na formulação 
de fertilizantes orgânicos e organominerais era a turfa, de origem sedi-
mentar. Novos conhecimentos e tecnologias vêm incorporando diferentes 
fontes de biomassa, tais como os resíduos da agroindústria. Essa mudança 
tem conduzido à tendência de substituição de fontes não renováveis 
por fontes renováveis no setor de fertilizantes, atendendo inclusive à 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determina a correta destina-
ção e tratamento dos resíduos gerados ao longo das cadeias produtivas.

O componente orgânico do fertilizante é entendido como a matéria 
orgânica proveniente de resíduos de origem vegetal e animal, como es-
tercos, restos de culturas que permanecem no campo, palhadas, folhas, 
cascas e galhos de árvores, raízes de plantas, além de pequenos animais que 
vivem no solo, como insetos, fungos, bactérias e outros microrganismos. 

3 A legislação brasileira que aborda o tema de fertilizantes é a Lei Federal 6.894, de 16 de dezembro de 1980 (BRASIL, 

1980), com sua regulamentação efetivada pelo Decreto 4.954, de 14 de janeiro de 2004 (BRASIL, 2004), bem como a 

Instrução Normativa SDA/Mapa 25, de 23 de julho de 2009 (BRASIL, 2009).
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A parcela orgânica desses fertilizantes traz vantagens quando apli-
cada no solo, conforme detalhado na subseção “Importância no uso da 
matéria orgânica”. Para que essa matéria orgânica possa ser utilizada na 
nutrição da planta, há necessidade de um processo de bioestabilização 
dessa matéria, conforme será explicado na subseção “Necessidade de 
estabilização dos nutrientes provenientes da matéria orgânica”. 

Importância no uso da matéria orgânica
A presença de matéria orgânica no solo traz diversos benefícios, por meio 
da decomposição dos resíduos orgânicos, dentre os quais se destacam:

•  Na fertilidade do solo (atributos químicos e físico-químicos do solo):

 - Depois da decomposição e da mineralização, a matéria orgânica 
torna-se fonte de macro e micronutrientes para as culturas.

 - Muitos nutrientes presentes no solo estão na forma de cátions. A  
matéria orgânica aumenta a capacidade de troca de cátions do 
solo, ou seja, proporciona maior capacidade de adsorver (reter) 
os cátions presentes no solo que são posteriormente disponibi-
lizados para as plantas.

 - Aumento da superfície específica do solo: quanto maior a super-
fície específica, maior a capacidade de retenção de nutrientes.

 - Complexação de substâncias tóxicas: a matéria orgânica em es-
tágios avançados de decomposição tem a capacidade de contro-
lar a toxidez causada por certos elementos presentes no solo em 
teores acima do normal e, por isso, tóxicos.

• No condicionamento físico do solo:

 - Melhoria da estrutura do solo: tem a capacidade de agregar as 
partículas do solo, formando “grumos”. Esse efeito agregador 
desencadeia benefícios nas outras características físicas do solo.
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 - Densidade do solo: redução da densidade aparente do solo, tor-
nando-o mais “leve” e solto.

 - Porosidade do solo: melhoria da circulação de ar e água nos po-
ros (espaços vazios entre as partículas) do solo.

 - Capacidade de retenção e infiltração de água: aumento da capa-
cidade de armazenamento da água do solo.

• Biota do solo:

 - Atua como uma fonte de alimento para microrganismos decom-
positores, que a utilizam como substrato e são responsáveis pela 
decomposição e mineralização da matéria orgânica no solo.

Em suma, a matéria orgânica, quando presente no solo, auxilia na 
manutenção de sua estrutura física, na retenção de nutrientes, na 
infiltração e no armazenamento da água. Da mesma forma, sabe-se 
que a presença de matéria orgânica em níveis adequados interfere 
positivamente nas propriedades químicas, físicas e biológicas dos 
solos. Especialmente nos solos tropicais, a preservação da matéria 
orgânica tem efeito protetor contra a intensidade das chuvas e dos 
ventos. Ademais, observou-se que a presença de matéria orgânica 
tem consequências sobre o aumento da atividade biológica e do fluxo 
energético de biotransformação dos elementos orgânicos e minerais 
em nutrientes disponíveis para as plantas.

A ausência de matéria orgânica está associada a um aumento das perdas 
de macronutrientes presentes no solo. O aproveitamento de nutrientes 
disponíveis é superior no emprego dos fertilizantes organominerais 
quando comparados aos fertilizantes convencionais. Estes últimos podem 
apresentar aproveitamento de cerca de 70% para nitrogênio, 40% para 
fósforo e 75% para potássio, quando comparados aos organominerais. 
A Tabela 3 mostra a relação do aproveitamento do NPK pelo uso do 
adubo organomineral comparativamente ao fertilizante convencional.
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Tabela 3 | Aproveitamento de nutrientes por tipo de fertilizante (%)

Fertilizante N P K

Mineral 50 20-50 60

Organomineral 70 >50 80

Perdas Volatilização e 

lixiviação

Precipitação/fixação 

ao solo

Lixiviação

Fonte: Laforet (2013).

Necessidade de estabilização dos nutrientes 
provenientes da matéria orgânica
A composição da matéria orgânica é bastante diversa, sendo possível 
encontrar nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre e micronutrientes.  
A decomposição do nitrogênio e do enxofre, elementos necessários ao 
crescimento das plantas, normalmente é lenta e não está disponível 
imediatamente para a planta no solo.

Conforme a matéria orgânica decompõe-se, os minerais são liberados; 
porém, o nitrogênio e o enxofre podem permanecer imobilizados. Isso 
ocorre porque o nitrogênio é utilizado pelos microrganismos para de-
compor a matéria orgânica para a consequente formação de proteínas. 
Assim, há a quebra da matéria orgânica em partes menores. Durante 
a decomposição, os elementos químicos que antes estavam na forma 
orgânica são convertidos para a forma mineral. Os nutrientes são absor-
vidos pelas raízes das plantas quando se encontram na forma mineral.

A parte viva da matéria orgânica é composta, sobretudo, por carbo-
no. Se a relação de carbono/nitrogênio (C/N) for elevada, o nitrogênio 
disponível no solo ou proveniente de fertilizantes será utilizado para 
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a quebra da matéria orgânica pelos microrganismos. Posteriormente, 
o nitrogênio retorna ao solo quando esses microrganismos morrem e 
decompõem-se em seu ciclo natural.

Conforme Oliveira (2010), quando a matéria orgânica apresenta alta 
relação C/N, é demandado longo período de tempo para a bioestabiliza-
ção do nutriente. No caso de uma relação C/N de 60/1, são necessários 
até sessenta dias para a bioestabilização, e a imobilização do nitrogênio 
presente na matéria orgânica vai se suceder nos primeiros trinta dias. 
Nos 15 a trinta dias posteriores, não ocorre imobilização e mineralização 
do elemento em questão. A partir daí, com a relação de C/N abaixo 
de 17/1, observa-se a mineralização do nitrogênio e, posteriormente, 
do húmus. Por isso, há necessidade do processo de compostagem da 
matéria orgânica, de modo que esta seja estabilizada e os nutrientes 
fiquem disponíveis para absorção dos vegetais. Desse modo, a principal 
desvantagem do processo de compostagem é o tempo necessário para 
mineralização do nitrogênio a ser disponibilizado à planta.

Novos processos, além da compostagem, para decomposição da matéria 
orgânica e disponibilização dos nutrientes estão em desenvolvimento no 
momento. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
por exemplo, desenvolve pesquisas para formas alternativas de proces-
samento dos resíduos. Entretanto, essas tecnologias não foram testadas 
em escala comercial, e a compostagem é o processo mais utilizado pelas 
empresas presentes no setor.

Oportunidade de inovação no segmento 
de fertilizantes organominerais
O crescimento da produtividade da agricultura brasileira mantém rela-
ção com a necessidade de fertilizantes para nutrição vegetal e aumenta 
a demanda por nutrientes. Entretanto, a oferta é, majoritariamente, 
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atendida pela importação de insumos que entram na fabricação de fer-
tilizantes, sobretudo NPK. Novas pesquisas ligadas a novas tecnologias 
de fertilizantes e à identificação de fontes alternativas de nutrientes são 
maneiras de mitigar a dependência atual em relação às importações e, 
sobretudo, de promover a destinação ambientalmente mais adequada 
de resíduos agroindustriais.

Dessa maneira, o segmento de fertilizantes organominerais representa 
oportunidades para inovação no setor de fertilizantes. A origem desses 
fertilizantes remonta a misturas artesanais adotadas tradicionalmente nas 
práticas agrícolas. Originam-se da adição de resíduos orgânicos a quanti-
dades de NPK. Essas misturas foram sendo aperfeiçoadas com a introdução 
de maior quantidade de nutrientes minerais, de acordo com as respostas 
das culturas. Entretanto, se a mistura artesanal entre frações orgânicas e 
minerais não resultar em eficiência nutricional superior ao adubo orgâ-
nico simples e não atender à legislação quanto às quantidades mínimas 
de nutrientes, não é possível considerá-la fertilizante organomineral.

Conforme Laforet (2013), existe uma correlação entre a alta pro-
dutividade, pelo manejo intensivo dos solos, com perdas de carbono 
orgânico e biomassa microbiana dos solos, o que leva a possível queda 
de produtividade do solo. Entretanto, os teores de carbono orgânico 
podem ser recompostos pela reintrodução de matéria orgânica e pela 
adoção de técnicas conservacionistas de manejo. Condicionadores de 
solos, bioestimulantes e uma nova geração de fertilizantes orgânicos e 
organominerais são exemplos de produtos que aliam a nutrição da planta 
à preservação dos ecossistemas dos solos. Esses produtos permitem eco-
nomia com gastos de insumos químicos, e promovem o reaproveitamento 
de subprodutos das agroindústrias e de outras fontes de biomassa.

Para o aproveitamento dos benefícios que o uso de organominerais 
pode representar para a adubação, mesmo nas grandes culturas agrícolas, 



161
Indústria química | Fertilizantes organominerais de resíduos  
do agronegócio: avaliação do potencial econômico brasileiro

é preciso resolver gargalos tecnológicos associados à conversão da matéria 
orgânica e ao aproveitamento dos nutrientes disponíveis. Ainda restam 
dúvidas e questões relativas ao entendimento dos fenômenos ligados 
à biotransformação das frações minerais e orgânicas, segundo Laforet 
(2013). Nesse sentido, é necessário o aprofundamento da cooperação 
técnica entre os institutos de ciência e tecnologia que pesquisam sobre 
o tema no Brasil, como a Embrapa Solos, e as empresas do setor, com 
vistas à diferenciação dos produtos, à agregação de valor e a inovações, 
de forma a consolidar o segmento de insumos orgânicos e fomentar a 
ampliação de seu mercado.

O crescimento recente do mercado de fertilizantes especiais decorre 
justamente da percepção de valor diferenciada que o mercado passou 
a ter em relação aos fertilizantes minerais, tradicionalmente utilizados 
pelo agronegócio. Isso se deve ao incremento tecnológico das formulações 
e de processos de produção, para a geração de produtos de qualidade e 
eficiência agronômica superior ao do fertilizante convencional.

Embora o uso de resíduos vegetais e animais in natura seja uma tra-
dição nas áreas rurais, o aproveitamento industrial em larga escala de 
subprodutos das agroindústrias para fabricação de fertilizantes é uma 
prática ainda recente no Brasil.

Fontes principais de matéria-prima
Todo fertilizante organomineral deve conter uma parcela mínima de 
matéria orgânica proveniente de diferentes fontes categorizadas con-
forme suas procedências. A matéria-prima que tem maior potencial de 
aproveitamento econômico, em função da eficiência do setor agrícola 
brasileiro, para o setor de organominerais, é proveniente de origem 
vegetal, animal ou de processamentos da agroindústria, nos quais não 
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sejam empregados metais pesados tóxicos, elementos ou compostos 
orgânicos sintéticos potencialmente tóxicos, resultando, assim, em 
produto de utilização segura na agricultura. 

Algumas fontes de insumo têm se destacado por seu potencial e pela 
quantidade de nutrientes que contêm, bem como pelas vantagens logís-
ticas para coleta e processamento dos resíduos. A produção de suínos, 
aves de corte e bovinos de corte e o setor sucroalcooleiro apresentam 
potencial expressivo, em função da alta quantidade de nutrientes ofer-
tados ao ano.

Cana-de-açúcar 

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, com destaque 
para São Paulo, Paraná, Triângulo Mineiro e Zona da Mata Nordestina. 
A produção dessa cultura gera grande quantidade de resíduos ao longo 
de toda a cadeia produtiva. Os resíduos mais representativos para a 
produção de fertilizante orgânico são a vinhaça4 e a torta do filtro.5 O 
bagaço da cana também tem potencial de uso na agricultura. O setor 
sucroalcooleiro utiliza o bagaço para geração de energia elétrica por meio 
de sua queima, o que condiciona seu uso como fonte de nutrientes para 
a indústria de fertilizantes organomineral ao preço da energia elétrica 
no país. Na Tabela 4, pode-se observar o montante de cada um desses 
resíduos gerados para cada tonelada de cana-de-açúcar processada, bem 
como a extrapolação dos cálculos para a safra 2015-2016, que totalizou, 
segundo Conab (2016), 665 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.

4 A vinhaça é o resíduo da destilação fracionada do caldo de cana-de-açúcar fermentado, para a obtenção do etanol. A 

vinhaça originária da fermentação do melaço, resíduo da fabricação do açúcar, apresenta maior concentração em relação 

à vinhaça gerada na fermentação do caldo de cana (ROSSETTO; SANTIAGO, [2008]).

5 A torta de filtro é um importante resíduo da indústria sucroalcooleira composto da mistura de bagaço moído e lodo 

da decantação, sendo proveniente do processo do tratamento e clarificação do caldo da cana-de-açúcar (ALMEIDA 

JUNIOR et al., 2011). 
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Tabela 4 | Geração de resíduos por tonelada de cana-de-açúcar processada

Processamento de cana Produção de resíduos

1 t Vinhaça (l) Torta de filtro (kg) Bagaço (kg)

800-1.000 100-400 260

665,6 milhões t Vinhaça  

(bilhões de l)

Torta de filtro 

(milhões de t)

Bagaço  

(milhões de t)

532,5-665,6 66,6-266,2 173,1

Fontes: Ipea (2012) e Conab (2016).

Em função do elevado volume de resíduos provenientes do processa-
mento de cana-de-açúcar e considerando as composições que a litera-
tura apresenta em relação aos nutrientes NPK, é grande o potencial de 
obtenção de nutrientes, conforme se visualiza na Tabela 5. Tomando-se 
por base a produção da safra 2015-2016, chega-se ao potencial de for-
necimento de nutrientes – provenientes exclusivamente da vinhaça e 
tomando como base uma composição média para mosto de caldo – no 
total de 160 mil toneladas (N), 106 mil toneladas (P2O5) e oitocentas mil 
toneladas (K2O). Esse montante representou, de forma agregada, 8% de 
toda a demanda brasileira por esses nutrientes em 2015. No Apêndice B, 
está detalhada a metodologia de cálculo.

Tabela 5 | Composição de vinhaças quanto a NPK e matéria orgânica

Tipo de vinhaça N  

(kg/m³)

P2O5

(kg/m³)

K2O  

(kg/m³)

Matéria orgânica

(%)

Mosto de melaço 0,8 0,2 6,0 49

Mosto misto 0,5 0,2 3,1 24

Mosto de caldo 0,3 0,2 1,5 31

Fonte: Lopes (1998).



164 BNDES Setorial 45 | março 2017

Pecuária bovina, suína e galinácea

O setor de pecuária brasileiro compreende uma importante parcela da 
economia nacional e vem obtendo crescimento significativo, mesmo 
quando comparado com o agronegócio. Enquanto o PIB do agronegó-
cio se manteve praticamente estável, com variação de 0,01%, o setor da 
pecuária cresceu 0,54% em 2015 (CEPEA; USP; CNA, 2015). Esse de-
sempenho reflete questões conjunturais de toda a economia brasileira, 
que, em 2015, se retraiu 3,8% segundo IBGE (2016).

A disponibilidade de matéria-prima no país para a produção de ferti-
lizantes orgânicos ou organominerais com resíduos da pecuária varia em 
função da quantidade de animais existentes, bem como do modelo de 
criação deles. Os dejetos animais têm elevado potencial de fornecimento 
de nutrientes para o solo, como indicado na Tabela 6, e são considerados 
resíduos do processo produtivo de proteína animal. Se não receberem des-
tinação e tratamento adequados, esses resíduos podem contaminar o solo 
e a água, tendo assim elevado potencial de degradação do meio ambiente.

Tabela 6 | Composição de estercos de determinados grupos animais (base 
matéria seca)

Fonte de resíduo N P2O5 K2O C/N

Esterco de bovinos 1,7 0,9 1,4 32/1

Esterco de equinos 1,4 0,5 1,7 18/1

Esterco de suínos 1,9 0,7 0,4 16/1

Esterco de ovinos 1,4 1,0 2,0 32/1

Esterco de aves 3,0 3,0 2,0 11/1

Fonte: Adaptado de Lopes (1998).

Nota: % x 10 = g/kg.
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De acordo com dados do último censo agropecuário, de 2012, o re-
banho brasileiro alcançou um total de cerca de 218,8 milhões de cabe-
ças de animais de grande porte (bovino, bubalino, equino e asinino),  
64,2 milhões de cabeças de animais de médio porte (suíno, caprino e 
ovino) e 1,2 bilhão de cabeças de animais de pequeno porte (frango(a), 
galo e galinha) (IBGE, 2012b).

A região Centro-Oeste é a que conta com maior quantidade de ca-
beças de bovinos. A região Sul destaca-se pelos rebanhos de suínos e 
galos, frangos e pintos (ovos de corte). Já a região Sudeste tem o maior 
rebanho de galinhas (ovos de postura), conforme Tabela 7. O Apêndice B 
mostra a distribuição da produção de aves e suínos, que no Brasil são 
as duas principais culturas de criação de animais de forma confinada, o 
que torna mais fácil e barata a logística da coleta dos resíduos.

Tabela 7 | Efetivo dos rebanhos

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste

Brasil

Bovinos 43.815.346 28.244.899 39.206.257 27.627.551 72.485.098 211.279.082

% 20,7 13,4 18,6 13,1 34,3 100,0

Suínos 1.489.219 5.857.733 7.131.055 19.212.426 5.199.649 38.795.902

% 3,8 15,1 18,4 49,5 13,4 100,0

Aves de 

postura

9.548.496 40.346.524 75.091.730 63.040.545 26.003.198 213.230.493

% 4,5 18,9 35,2 29,6 12,2 100,0

Aves de 

corte

17.242.993 96.739.180 290.889.618 510.868.050 124.299.151 1.032.038.992

% 1,7 9,4 28,2 49,5 12,0 100,0

Total 72.096.054 171.188.336 412.318.660 620.748.572 227.987.096 1.495.344.469

% 4,8 11,4 27,6 41,5 15,2 100,0

Fonte: IBGE (2012b).
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A extensão dos rebanhos bovinos, suínos e de aves, sobretudo frango, 
determina diretamente o potencial de geração de resíduos para a fabri-
cação de fertilizantes orgânicos. A criação de aves se destaca não apenas 
pela extensão do rebanho – 1,2 bilhão de cabeças –, mas, sobretudo, pelo 
fato de esses animais serem criados de forma confinada, o que facilita 
a coleta dos resíduos gerados no processo produtivo.

A quantidade de resíduo gerado por animal é proporcional a sua massa 
viva e à quantidade de água ingerida. Na Tabela 8, pode-se verificar a 
geração média de resíduos por tipo de rebanho. Os segmentos de gado  
de leite e de corte são os maiores produtores de rejeitos líquidos e sólidos de 
forma individual, uma vez que têm animais com maiores massas que 
ingerem mais água ao longo do dia. 

Tabela 8 | Produção diária de dejetos líquidos e sólidos de animais

Origem  

do resíduo

Líquido

 (%/dia) 

Sólido

 (kg/animal/dia)

Suíno 5,1 2,3-2,5

Frango de corte 6,6 0,12-0,18

Gado de corte 4,6 10-15

Gado de leite 9,4 10-15

Fonte: Embrapa Suínos e Aves (2004).

A produção total de resíduos gerados pela pecuária, levando em conta 
o tamanho do rebanho nacional, é significativa, principalmente por o 
país figurar entre os maiores rebanhos em várias classes de animais, e sua 
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destinação deve ser realizada de forma correta, haja vista seu potencial 
poluidor. Por isso, destaca-se seu elevado potencial de aproveitamento 
econômico para fertilização orgânica e organomineral.

Ao analisar a geração média de resíduos por animais, o tamanho do 
rebanho nacional e a composição média de nutrientes presentes nos 
resíduos, conforme detalhado no Apêndice B, é possível calcular que 
os macronutrientes primários presentes nos resíduos da pecuária, con-
tando-se apenas suínos, bovinos e aves de corte, totalizaram 4,2 milhões 
de toneladas, em 2015, o que representou 31% do consumo anual desses 
nutrientes nesse ano.

Potencial de economia de nutrientes

Algumas fontes de insumo têm se destacado por seu potencial e pela 
quantidade de nutrientes que contêm, bem como pelas vantagens logís-
ticas para coleta e processamento dos resíduos. A produção de suínos, 
aves de corte, bovinos de corte e do setor sucroalcooleiro apresenta 
potencial expressivo, em função da grande quantidade de nutrientes 
presentes em seus resíduos ao ano, conforme mostra a Tabela 9. Os 
cálculos estão detalhados no Apêndice B deste artigo. Nesses segmentos, 
a suinocultura e avicultura dispõem das melhores condições logísticas, 
uma vez que a criação dos animais ocorre de forma confinada.

O consumo de macronutrientes primários contidos nos fertilizantes 
em 2015, conforme Gráfico 3, foi de 13,7 milhões de toneladas. Assim, 
pode-se notar que a quantidade de nutrientes contidos nos resíduos 
gerados pelos setores selecionados, cerca de 5,3 milhões de toneladas, 
correspondeu a 38% da demanda nacional por NPK em 2015. Entretanto, 
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essa comparação não representa o total do potencial de economia de 
nutrientes possibilitada pela destinação dos resíduos agroindustriais, 
uma vez que não incorpora o efeito de melhoria na eficácia agronômi-
ca que os fertilizantes organominerais propiciam para a absorção dos 
nutrientes pela planta.

Tabela 9 | Estimativa de quantidade anual de NPK presente em resíduos de 
bovinos, suínos, aves de corte e sucroalcooleiro

Fonte do resíduo Quantidade de nutrientes (mil t/ano)

N P2O5 KO2

Sucroalcooleiro* 159,7 106,5 798,7

Bovino 1.638,7 867,6 1.349,5

Suinocultura 59,1 34,2 32,4

Avicultura 69,6 73,3 64,1

Total 1.927,2 1.081,6 2.244,7

Fonte: Elaboração própria.

* Cálculos realizados conforme apêndices e apenas para nutrientes disponíveis na vinhaça.

Como apresentado na subseção “Importância no uso da matéria orgâ-
nica”, a presença de matéria orgânica no solo possibilita diminuição das 
perdas de nutrientes, o que aumenta o aproveitamento dos nutrientes por 
parte dos vegetais. Ao se incorporar esse efeito aos nutrientes presentes 
nos resíduos, conforme Tabela 10, chega-se a um potencial de forneci-
mento de N, P e K disponível para as plantas de, respectivamente, 74%, 
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33% e 56% da demanda de 2015 por macronutrientes, o que representa 
53% da demanda nacional por macronutrientes.

Esses números correspondem ao potencial máximo, caso fosse possível 
utilizar e transformar todo o resíduo gerado nos quatro setores sele-
cionados: sucroalcooleiro, bovino de corte, suinocultura e avicultura. 
Porém, o aproveitamento desse potencial total está limitado pelos 
seguintes gargalos:

• A extração dos nutrientes dos resíduos e a disponibilidade para 
sua utilização como fertilizante dependem de melhorias tecno-
lógicas que levem a alternativas viáveis à compostagem, uma vez 
que essa técnica requer utilização de amplas áreas e longo tempo 
para estabilização do nutriente.

• Limitação logística para aproveitamento desse potencial, em 
função da dificuldade de se transportar resíduos por longas dis-
tâncias, sem que se incorra em custos elevados.

• Aprimoramento das especificações agronômicas de utilização, 
bem como dos benefícios decorrentes do uso dos fertilizantes 
organominerais, de modo a incentivar o aumento da demanda 
por esse tipo de fertilizante.

Dos quatro segmentos apresentados neste artigo, o de bovinos de corte 
é o que mais tem dificuldades e desafios para aproveitamento, sobretudo 
em função da dispersão do rebanho pelo país e da preponderância da 
produção extensiva, o que aumenta o desafio logístico. Desse modo, 
optou-se por realizar o cálculo de economia potencial de nutrientes 
sem levar em consideração esse segmento, como disposto na Tabela 10.

Se analisados apenas esses setores, o potencial de economia de nu-
trientes chega a 1.900 mil toneladas por ano, o que representa 14% de 
toda a demanda por macronutrientes em 2015. Esses nutrientes foram 
convertidos nos produtos tradicionalmente utilizados pelos agricultores, 
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ou seja, ureia para nitrogênio, superfosfato triplo (TSP) para fósforo e 
cloreto de potássio (KCl) para potássio. Desse modo, foi possível estimar 
o tamanho potencial do mercado para uso dos nutrientes presentes 
nos resíduos dos segmentos selecionados, conforme Tabela 11, com 
base no preço médio dos últimos três anos para cada um dos produtos. 
Calculou-se, assim, que o mercado potencial dos resíduos disponíveis 
nos setores sucroalcooleiro, suinocultor e avicultor foi de, aproxima-
damente, US$ 1,1 bilhão. 

Tabela 10 | Potencial de economia de nutrientes para os setores 
sucroalcooleiro, suinocultura e avicultura

Potencial de economia de nutrientes N P2O5 K2O

Total de nutrientes provenientes de resíduos*  

(mil t/ano)

288 214 895

Aumento da eficiência de aproveitamento dos 

nutrientes pelo uso de fertilizantes organominerais (%)

40 43 33

Potencial total de economia de nutrientes (mil t/ano) 404 306 1.191

Demanda em 2015 (mil t/ano) 3.647 4.661 5.383

% do total do consumo em 2015 11,07 6,56 22,12

Fonte: Elaboração própria.

* Não foram incluídos os nutrientes potencialmente advindos da bovinocultura.  

Para o setor sucroalcooleiro, calcularam-se apenas os nutrientes provenientes da vinhaça.

Contudo, frisa-se que essa estimativa apresenta as simplificações uti-
lizadas no cálculo de nutrientes disponíveis nos resíduos, bem como a 
incerteza quanto ao efeito de eficiência no uso de matéria orgânica com 
os fertilizantes minerais. Por isso, sugerem-se novas pesquisas e testes 
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agronômicos quanto à efetiva disponibilidade dos nutrientes presentes 
nos resíduos e às novas tecnologias para disponibilização dos nutrientes.

Tabela 11 | Estimativa do mercado potencial para uso dos nutrientes presentes 
nos resíduos de segmentos selecionados

Ureia TSP KCl

Potencial total de economia  

de nutrientes (mil t/ano)

404 300 1.191

Taxa de conversão  

de nutriente para fertilizante*

4,29 2,17 0,79

Volume equivalente  

de fertilizantes** (mil t/ano)

1.731 651 937

Preços*** (US$/t) 310 385 326

Total (US$ milhões) 536 251 306

Fonte: Elaboração própria. 

* Taxa de conversão de nutrientes para fertilizante. A conversão de nitrogênio para volume equivalente de ureia foi 

feita considerando massa molar da ureia de 60 e massa molar de nitrogênio de 14. A conversão de P2O5 para volume 

equivalente de TSP foi feita considerando um percentual de 46% de P2O5 na composição do TSP. A conversão de K2O 

para volume equivalente de KCL foi feita considerando massa molar de K2O de 94 e massa molar de KCL de 74.

** Volume equivalente em produtos comercializados no mercado de fertilizantes,  

considerando o teor de macronutriente disponível nos resíduos provenientes dos segmentos selecionados.

*** World DataBank (2016). Foi utilizada a média de preços dos últimos três anos para cada um dos produtos.

Como a maior parte dessa demanda é atendida por importações, sua 
substituição representaria diminuição da exposição dos produtores 
brasileiros em relação à volatilidade cambial ou a uma possível restrição 
de oferta da produção internacional.

No caso do potássio, haveria possibilidade de mitigar parte das de-
ficiências estruturais brasileiras, uma vez que o país importa 98% do 
consumo desse macronutriente, conforme Gráfico 6, principalmente por 
não dispor de reservas minerais de qualidade internacional. O aprovei-
tamento dos resíduos gerados apenas pelos três segmentos selecionados 
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na Tabela 10 permitiria, além de mitigar impactos ambientais graves 
causados pela destinação incorreta desses rejeitos, atender a cerca de 
um sétimo da demanda nacional por fertilizantes, já incorporando o 
efeito do aumento do aproveitamento possibilitado pela utilização de 
fertilizantes organominerais. 

Conclusão

Ao longo deste trabalho, detalhou-se a importância do setor de fertili-
zantes no Brasil, sobretudo em função da relevância que o agronegócio 
tem na economia brasileira. A demanda por macronutrientes primários 
vem crescendo a taxas médias superiores a 5% nos últimos dez anos, à 
exceção de 2015, quando a demanda retraiu-se 10%. O país tem defi-
ciências estruturais – uma vez que não dispõe de minas significativas 
para produção de fósforo e potássio – que o impedem de produzir os 
principais nutrientes de forma a atender adequadamente a sua demanda, 
que hoje é a quarta maior do planeta. Como a produtividade agrícola 
é diretamente proporcional ao uso de fertilizantes, o dinamismo do 
agronegócio gera forte pressão demandante por nutrientes, levando 
a uma situação de exposição do país às flutuações de fornecimento e 
preços internacionais.

A fim de minimizar essa exposição, o setor de fertilizantes orga-
nominerais surge como alternativa competitiva de fornecimento ao 
agronegócio de parte da matéria orgânica e dos nutrientes necessários à 
adequada correção do solo e à nutrição das plantas. Os resíduos gerados 
no processo produtivo dos setores sucroalcooleiro, suínos e aves teriam 
o potencial para fornecer, aproximadamente, 14% da demanda por ferti-
lizantes N, P e K, em relação à demanda de 2015, levando-se em conta a 
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melhoria propiciada pela presença de matéria orgânica com os nutrientes. 
Ao se converterem esses nutrientes nos produtos comercializados com os 
agricultores, estimou-se que o mercado potencial para esses resíduos era 
de US$ 1,1 bilhão em 2015. Considerando o setor bovino, o qual apresenta 
desafios logísticos mais complexos, poder-se-ia atingir patamar de oferta 
de nutrientes de 53% da demanda por macronutrientes em 2015.

Entretanto, para o aproveitamento desse potencial é necessária a su-
peração dos gargalos atuais. Atualmente, os processos empregados nessa 
conversão exigem um tempo elevado, o que acarreta na necessidade de 
se manter o material em amplas áreas até sua correta estabilização. Exis-
tem, portanto, limitações tecnológicas para correta e eficiente conversão 
dos resíduos em fertilizantes, demandando o desenvolvimento de novas 
maneiras de converter o resíduo em fertilizantes em um tempo redu-
zido. Outra limitação, em especial para o aproveitamento dos resíduos 
provenientes do setor de bovinos de corte, é em função do tratamento 
logístico dos resíduos, uma vez que existem restrições regulatórias e 
ambientais para transporte de resíduos, bem como em função de sua 
composição, que é, preponderantemente, água.

São necessárias mais pesquisas para a superação desses gargalos tec-
nológicos, envolvendo institutos de pesquisa como a Embrapa, que tem 
iniciativas como a Rede BiogásFert,6 entre outras que buscam criar novas 
tecnologias de conversão dos rejeitos em fertilizantes. Paralelamente, 
incentivos que estimulem a utilização dos fertilizantes organominerais 
e que reduzam os custos de implantação ou desenvolvimento poderiam 
ser indutores tecnológicos, na medida em que diminuiriam os custos e 
incertezas do desenvolvimento das tecnologias necessárias.

6 Rede BiogásFert consiste em uma cooperação entre as empresas Embrapa e Itaipu Binacional. O projeto consiste em 

“Tecnologias para produção e uso de biogás e fertilizantes a partir do tratamento de dejetos animais no âmbito do plano 

ABC”, ou Rede BiogásFert.
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A complexidade para a superação do gargalo logístico é maior e exigirá, 
provavelmente, esforços para aproveitamento dos nutrientes prove-
nientes daquelas culturas com cultivo, processamento ou criação mais 
concentradas, como os setores sucroalcooleiro, de suinocultura ou de 
avicultura. Por sua concentração produtiva natural, os rejeitos gerados na 
produção desses setores, uma vez transformados em fertilizantes, poderiam 
suprir demandas produtivas que tenham o próprio setor como mercado de 
destino. Os fertilizantes gerados utilizando vinhaça como insumo pode-
riam se destinar ao plantio da cana-de-açúcar, ou os fertilizantes gerados 
a partir dos rejeitos da avicultura poderiam ser destinados à adubação 
das culturas de milho, que, por sua vez, têm o setor avicultor como um 
de seus principais consumidores.

Além dos benefícios econômicos, a possibilidade de gerar insumos por 
meio de rejeitos do agronegócio brasileiro, que é um dos mais competiti-
vos mundialmente, permitiria reduzir os impactos ambientais derivados 
da destinação incorreta dos resíduos, dar uma característica circular ao 
agronegócio reduzindo emissões de carbono ao longo de toda sua cadeia 
produtiva e aperfeiçoar a utilização dos recursos naturais escassos. 

O BNDES, ao atuar como indutor do desenvolvimento econômico, tem 
como diretriz incentivar os segmentos da economia que geram externali-
dades positivas. Como exemplos de tipos de projetos que se enquadram 
nessa forma de atuação, podem-se citar aqueles cujo foco seja a solução 
de questões socioambientais e os destinados à inovação. A nova Política 
Operacional do Banco, vigente desde janeiro de 2017, inclui como linha 
incentivada o apoio direto à produção de fertilizantes orgânicos em escala 
industrial ou de mistura dos fertilizantes orgânicos com fertilizantes mi-
nerais, restrito aos projetos que utilizem resíduos gerados por segmentos 
do agronegócio como fonte de matéria-prima. Para esses projetos, dados 
seus qualificadores de potencial impacto socioambiental, a linha vigente 
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do BNDES oferece condições mais favoráveis de apoio, com maior par-
ticipação em taxa de juros de longo prazo (TJLP) e valor mínimo de 
financiamento inferior àqueles exigidos pelas demais linhas.
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Apêndices

Apêndice A | Legislação acerca dos fertilizantes
A legislação brasileira que trata o tema de fertilizantes é composta 
da Lei Federal 6.894, de 16 de dezembro de 1980 (BRASIL, 1980), de 
sua regulamentação dada pelo Decreto 4.954, de 14 de janeiro de 2004 
(BRASIL, 2004), bem como da Instrução Normativa SDA/Mapa 25, de 
28 de julho de 2009 (BRASIL, 2009). 

Os regulamentos estabelecem as normas relativas ao registro, padroni-
zação, classificação, inspeção e fiscalização da produção e do comércio de 
fertilizantes, corretivos, inoculantes, biofertilizantes, remineralizadores e 
substratos para plantas destinados à agricultura. O papel de órgão fiscalizador 
é exercido pelo Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento (Mapa).

Destacam-se algumas definições que a legislação detalha acerca do 
mercado de fertilizantes:

• Fertilizante é a substância mineral ou orgânica, de origem na-
tural ou sintética, que forneça pelo menos um nutriente para 
a planta. Os fertilizantes são classificados quanto à matéria da 
qual são compostos, bem como quanto a sua quantidade de ma-
cro e micronutrientes. Destacam-se as seguintes classificações:

 - Fertilizante mineral “é o produto de natureza fundamentalmen-
te mineral, natural ou sintético, obtido por processo físico, quí-
mico ou físico-químico, fornecedor de um ou mais nutrientes de 
plantas” (BRASIL, 2009).

 - Fertilizante orgânico 
é o produto de natureza fundamentalmente orgânica, obtido por pro-

cesso físico, químico, físico-químico ou bioquímico, natural ou contro-

lado, a partir de matérias-primas de origem industrial, urbana ou rural,  
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vegetal ou animal, enriquecido ou não de nutrientes minerais  

(BRASIL, 2009).

 - Fertilizante organomineral “é o produto resultante da mistu-
ra física ou combinação de fertilizantes minerais e orgânicos” 
(BRASIL, 2009).

• Corretivo é o produto de natureza inorgânica, orgânica ou ambas, 
usado para melhorar as propriedades físicas, químicas e biológicas 
do solo, isoladas ou cumulativamente, não tendo em conta seu 
valor como fertilizante, além de não produzir característica pre-
judicial ao solo e aos vegetais. Há as seguintes subclassificações:

 - Corretivo de acidez: usado para corrigir a acidez do solo, além 
de fornecer cálcio, magnésio ou ambos.

 - Corretivo de alcalinidade: usado para redução da alcalinidade 
do solo.

 - Corretivo de sodicidade: produto que promove a redução da sa-
turação de sódio no solo.

 - Condicionador do solo: produto que promove a melhoria das pro-
priedades físicas, físico-químicas ou atividade biológica do solo.

• Inoculante é o produto que contém microrganismos com atua-
ção favorável ao crescimento de plantas.

• Biofertilizante é o produto que contém princípio ativo ou agen-
te orgânico, isento de substâncias agrotóxicas, capaz de atuar, 
direta ou indiretamente, sobre o todo ou parte das plantas cul-
tivadas, elevando sua produtividade, sem ter em conta seu valor 
hormonal ou estimulante.

• Remineralizador é o material de origem mineral que tenha so-
frido apenas redução e classificação de tamanho de partícula por 
processos mecânicos e que, aplicado ao solo, altere seus índices 
de fertilidade, por meio da adição de macronutrientes e micro-
nutrientes para as plantas, e promova a melhoria de proprieda-
des físicas, físico-químicas ou da atividade biológica do solo.
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Segundo a Instrução Normativa SDA/Mapa 25/2009, os fertilizantes 
organominerais podem ser classificados de acordo com a fonte de origem 
da matéria orgânica presente em sua composição, conforme Quadro 1.

Quadro 1 | Classificação de fertilizantes orgânicos e organominerais quanto à 
origem da matéria orgânica

Classe Descrição

A Fertilizante que, em sua produção, utiliza matéria-prima de 
origem vegetal, animal ou de processamentos da agroindústria, 
em que não sejam utilizados, no processo, metais pesados tóxicos, 
elementos ou compostos orgânicos sintéticos potencialmente 
tóxicos, resultando em produto de utilização segura na agricultura.

B Fertilizante que, em sua produção, utiliza matéria-prima oriunda 
de processamento da atividade industrial ou da agroindústria, em 
que metais pesados tóxicos, elementos ou compostos orgânicos 
sintéticos potencialmente tóxicos são utilizados no processo, 
resultando em produto de utilização segura na agricultura.

C Fertilizante que, em sua produção, utiliza qualquer quantidade 
de matéria-prima oriunda de lixo domiciliar, resultando em 
produto de utilização segura na agricultura.

D Fertilizante que, em sua produção, utiliza qualquer quantidade 
de matéria-prima oriunda do tratamento de despejos sanitários, 
resultando em produto de utilização segura na agricultura.

Fonte: Brasil (2009).
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Apêndice B | Cálculos dos nutrientes para 
resíduos agroindustriais selecionados

Apêndice B1 | Setor sucroalcooleiro

Na subseção “Cana-de-açúcar”, viu-se que, para o setor sucroalcooleiro, 
os resíduos mais representativos para a produção de fertilizante orgâ-
nico são a vinhaça e a torta do filtro, além do bagaço de cana. Como 
apresentado, para cada tonelada de cana-de-açúcar processada, geram-se 
de 800 l a 1.000 l de vinhaça; de 100 kg a 400 kg de torta de filtro; bem 
como 260 kg de bagaço, conforme Ipea (2012).

Para estimar a disponibilidade de nutrientes nos resíduos do setor 
sucroalcooleiro, realizaram-se os cálculos apenas para disponibilidade 
de vinhaça, uma vez que não foi encontrada a composição média de 
macronutrientes para a torta de filtro, nem para o bagaço de cana. Na 
safra 2015-2016, foram processadas 665,6 milhões toneladas de cana-de-
-açúcar no Brasil. Desse modo, foram gerados de 532,5 bilhões de litros 
a 665,5 bilhões de litros de vinhaça nessa safra. 

A vinhaça pode apresentar composições médias diferentes dependendo 
do tipo de mosto da qual se origina, conforme Tabela 4. Utilizou-se como 
simplificação para o cálculo da disponibilidade de nutrientes a compo-
sição com os menores valores percentuais para cada macronutriente, ou 
seja, a vinhaça de mosto de caldo que apresenta, respectivamente, 0,3 kg, 
0,2 kg e 1,5 kg de nitrogênio, fósforo e potássio para cada m³ de vinhaça.

Desse modo, chegou-se que o total de nitrogênio, fósforo e potássio 
disponíveis para uma produção de 532,5 bilhões de litros seria, res-
pectivamente, de 160 mil toneladas, 106 mil toneladas e oitocentas 
mil toneladas.
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Produção anual de vinhaça x kg de nutriente por m³ = nutrientes presentes no resíduo

532,5 bilhões de l de vinhaça x 0,3 kg de nitrogênio/m³ = 160 mil t de nitrogênio

532,5 bilhões de l de vinhaça x 0,2 kg de fósforo/m³ = 106 mil t de P2O5

532,5 bilhões de l de vinhaça x 1,5 kg de potássio/m³ = 800 mil t de K2O

Apêndice B2 | Setor agropecuário

Apêndice B2.1 | Bovinocultura

Para estimar a disponibilidade de nutrientes nos resíduos sólidos do 
setor de bovinos de corte, utilizaram-se os dados do censo agropecuá-
rio de 2012, segundo o qual o Brasil conta com um rebanho total de  
211 milhões de animais. Conforme Tabela 7, cada animal produz em 
média, por dia, de 10 kg a 15 kg de resíduo sólido. Uma vez que a compo-
sição média desse material, conforme Tabela 5, é de 1,7 g de nitrogênio,  
0,9 g de fósforo e 1,4 g de potássio para cada quilo de dejeto, obteve-se 
que a oferta anual de macronutrientes presentes nos resíduos do rebanho 
bovino brasileiro foi, em 2012, de 1.639 mil toneladas, 868 mil toneladas 
e 1.350 mil toneladas de nitrogênio, fósforo e potássio, respectivamente.

Rebanho bovino x produção média diária de dejeto sólido x 365 dias x gramas 
de nutriente por quilograma de dejeto = oferta anual de nutrientes presentes 
nos resíduos bovinos

211.279.082 x 12,5 kg x 365 x 1,7 g de nitrogênio/kg de resíduo sólido =  

1.639 mil t de N

211.279.082 x 12,5 kg x 365 x 0,9 g de P2O5/kg de resíduo sólido = 868 mil t de P2O5

211.279.082 x 12,5 kg x 365 x 1,4 g de K2O/kg de resíduo sólido = 1.350 mil t de K2O
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Apêndice B2.2 | Suinocultura

Para estimar a disponibilidade de nutrientes nos resíduos do setor de 
suinocultura, utilizaram-se os dados do censo agropecuário de 2012, 
segundo o qual o Brasil conta com um rebanho total de 38,8 milhões 
de suínos. O rebanho total abrange diferentes tipos de animais em dife-
rentes graus de maturidade. Para segmentar o total de animais segundo 
cada categoria, baseou-se nos dados médios de produtividade de sui-
nocultura no Brasil com o intuito de determinar o número de matrizes 
produtoras, para o qual existe o dado médio de geração de resíduos por 
dia, segundo Instrução Normativa 11 da Fundação do Meio Ambiente 
de Santa Catarina (Fatma) (FATMA, 2009).

Cada matriz é composta, em média, por uma leitoa, 28,2 leitões desma-
mados por matriz por ano e 27 suínos terminados por ano. A produção 
de dejeto, por matriz alojada, é de 47,1 litros por dia. De acordo com a 
Instrução Normativa 11, cada matriz oferta, por ano, em seus resíduos, 
85,7 quilos, 49,6 quilos e 46,9 quilos de nitrogênio, fósforo e potássio, 
respectivamente. Desse modo, foi possível calcular que a oferta anual de 
macronutrientes presentes nos resíduos do rebanho suíno brasileiro foi, 
em 2012, de 59,1 mil toneladas, 34,2 mil toneladas e 32,4 mil toneladas 
de nitrogênio, fósforo e potássio, respectivamente.

Rebanho suíno/(número médio de animais em uma matriz) x quilos de nutriente 

excretado por ano = oferta anual de nutrientes presentes nos resíduos suínos

[38.795.902/(1+28,2+27)] x 85,7 kg N/ano = 59,1 mil toneladas de nitrogênio por ano

[38.795.902/(1+28,2+27)] x 49,6 kg P/ano = 34,2 mil toneladas de P2O5 por ano

[38.795.902/(1+28,2+27)] x 46,9 kg K/ano = 32,4 mil toneladas de K2O por ano
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Apêndice B2.3 | Avicultura

Para estimar a disponibilidade de nutrientes nos resíduos do setor de 
suinocultura, utilizaram-se os dados do censo agropecuário de 2012, 
segundo o qual o Brasil tem um total de aproximadamente um bilhão de 
aves de corte. Essas aves, em geral, são criadas confinadas e excrementam 
sobre o que se chama cama de frango. Para calcular o total de cama de 
frango produzido por ano foi necessário adotar algumas premissas com 
base nos dados médios fornecidos pela Embrapa. 

O volume de cama foi calculado considerando uma densidade média 
de 13 aves por metro quadrado de aviário e uma altura de cama de  
0,1 metro. O peso da cama foi estimado considerando uma densidade 
média de seiscentos quilos por metro cúbico de cama de frango. E a 
produção de cama por ano foi estimada considerando que os produtores 
utilizam a mesma cama para 15 lotes de aves (cada lote leva em média  
42 dias para maturação e há uma pausa de cinco dias entre um lote e 
outro; desse modo, cada cama é removida a cada 712 dias em média). A 
quantidade de NPK na cama foi calculada com base no manual e adubação 
e calagem para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, segundo o qual a 
cama de aves tem, em média, 75% de matéria seca e 3,8% de nitrogênio, 
4% de fósforo e 3,5% de potássio da matéria seca.

Número de aves de corte/(aves m² x altura da cama) x densidade média da cama/
(número em função da utilização da mesma cama para vários lotes de aves) x 
percentual médio de matéria seca x percentual médio do macronutriente por 
matéria seca = oferta anual de nutrientes presentes por ano para o total de aves

{[(1.032.038.992/13*0,1) x 0,6]/(712/365)} x 0,75 x 3,8% de N por ano = 69,6 mil t de N

{[(1.032.038.992/13*0,1) x 0,6]/(712/365)} x 0,75 x 4% de P por ano = 73,3 mil t 
de P2O5

{[(1.032.038.992/13*0,1) x 0,6]/(712/365)} x 0,75 x 3,5% de K por ano = 64,1 mil t 
de K2O
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Anexo

Anexo A | Distribuição da produção de 
aves e suínos no território brasileiro

Anexo A1 | Setor de avicultura

Fontes: IBGE; Embrapa Suínos e Aves/NTOP; Santos Filho et al. (2008).

 0-1.750.368
 1.750.368-4.893.900
 4.893.900-8.524.800
 8.524.800-14.446.570
 14.446.570-26.408.544
 26.408.544-36.955.401
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Anexo A2 | Setor de suinocultura

Fontes: IBGE; Embrapa Suínos e Aves/NTOP; Santos Filho et al. (2008).

 0-38.464
 38.464-79.171
 79.171-146.976
 146.976-379.311
 379.311-727.291
 727.291-1.979.168
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Nas linhas do BNDES de apoio ao comércio exterior brasileiro, bens de 
capital têm sido historicamente considerados prioritários, tendo em vista 
seu elevado valor agregado e conteúdo tecnológico. Este artigo busca con-
tribuir para o conhecimento desse setor ao apresentar a composição de seus 
subsetores e os países líderes nas exportações mundiais. Adicionalmente, 
é analisada a presença brasileira no comércio internacional de bens de ca-
pital, elencando principais produtos e destinos e sua evolução recente. De 
particular interesse é entender o quanto a queda de participação de bens 
manufaturados na pauta nacional reflete perda de competitividade do setor 
de bens de capital. Para isso, é aplicado o método de Constant Market-Share 
Analysis (CMS), cujo objetivo é separar fatores de demanda por produtos 
ou em mercados específicos dentro das variações no valor total exportado.

Abstract
In BNDES’ lines of support to Brazilian foreign trade, capital goods have 
historically been considered a priority, in view of their high added value and 
technological content. This article seeks to contribute to the knowledge of 
this sector by presenting the composition of its subsectors and the leading 
countries in global exports. In addition, the Brazilian presence in the 
international trade of capital goods is assessed with the listing of the main 
products and destinations and its recent developments. One particular interest 
is to understand how the fall in the participation of manufactured goods 
in the Brazilian schedule reflects the loss of competitiveness of the capital 
goods sector. To achieve this, the Constant Market-Share Analysis (CMS) 
method is applied, which has as goal separating the factors of demand for 
specific products or in specific markets within the variations in the total 
value exported.
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Introdução

Um tema recorrente na crítica sobre a evolução recente da economia 
brasileira é a primarização da pauta exportadora, expressa em uma per-
sistente tendência de aumento da participação de commodities no total das 
vendas ao exterior. No campo teórico, a preocupação com tal cenário é 
justificada pela importância conferida por vários autores, especialmente 
da escola cepalina, à indústria como elemento essencial do processo de 
desenvolvimento, pois economias especializadas na exploração de recursos 
naturais estariam vulneráveis a reversões súbitas dos termos de troca, com 
possíveis efeitos desastrosos sobre o balanço de pagamentos. Assim, no 
que pesem a relativa estabilidade dos superávits da conta capital e finan-
ceira e a existência de um colchão de reservas internacionais em posse 
do Banco Central, ao observar a atrofia de seu setor produtor de bens 
manufaturados, o Brasil tornou-se vulnerável à atual reversão do ciclo da 
demanda internacional por produtos agrícolas e minerais.

No BNDES, o apoio ao comércio exterior concentra-se justamente  
em setores com elevados valor agregado e conteúdo tecnológico. O foco nes- 
ses setores reflete tanto o fato de que a oferta de crédito privado em pra-
zos adequados é menor nesses segmentos quanto orientações de política 
industrial. Portanto, fica evidente a importância de entender se, e em que 
medida, a concentração das exportações brasileiras em bens primários 
é sintomática de uma perda de competitividade global da indústria. 
Este artigo é um primeiro passo nessa tarefa, ao tentar estabelecer fatos 
estilizados sobre a participação de exportadores brasileiros nas vendas 
mundiais de bens de capital, uma proxy da competitividade. O período 
analisado neste artigo abrange de 2008 a 2012, por ser o momento imedia-
tamente anterior à queda das exportações de vários países no contexto da 
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crise internacional e a posterior recuperação. Nas cinco seções seguintes 
são descritas a metodologia de levantamento e tratamento dos dados, a 
distribuição de market shares em 2008, as mudanças ocorridas entre os 
países líderes das exportações de bens de capital no período, os impactos 
sobre a participação brasileira nesse mercado e, por fim, uma análise dos 
componentes na variação das exportações brasileiras de bens de capital, 
por meio do método denominado CMS. A conclusão reúne os pontos 
mais relevantes e indica o rumo para pesquisas futuras.

Metodologia

Como unidade do BNDES responsável por fomentar as exportações 
brasileiras, a Área de Comércio Exterior (AEX) classifica os produtos 
elegíveis a suas linhas por meio da Relação de Produtos Financiáveis 
(RPF). A RPF lista cerca de nove mil códigos da Nomenclatura Comum 
do Mercosul (NCM) e da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis 
e outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS). Destes, 
2.300 compõem um conjunto denominado Grupo 1, correspondente a 
uma definição de bens de capital entendidos como portadores de maior 
conteúdo tecnológico e valor agregado.

Ainda que possam ser utilizados dados que permitam avaliar a compe-
titividade em relação ao produto, também é útil uma divisão que visualize 
padrões setoriais mais agregados. Para isso, foram definidos seis setores de 
bens de capital: equipamentos eletrônicos e de comunicação; máquinas 
e equipamentos; máquinas rodoviárias ou agrícolas; ônibus, caminhões 
e comerciais leves; outros equipamentos de transporte e plataformas pe-
trolíferas. A parcela residual que não pode ser identificada com nenhum 
dos subsetores foi alocada a um grupo “demais”.
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Para o levantamento dos valores das exportações mundiais desagre-
gadas por produtos foi utilizada a BACI,1 uma base de dados do centro 
de pesquisas francês sobre comércio exterior CEPII, que fornece uma 
versão harmonizada dos dados do United Nations Commodity Trade 
Statistics Database (UN Comtrade). Entretanto, a classificação de 
produtos utilizada pela BACI é o Sistema Harmonizado (SH), baseado 
em códigos de seis dígitos, ao passo que a NCM dispõe de dois níveis 
adicionais de desdobramentos, formando um código de oito dígitos. Para 
tornar compatíveis os sistemas de classificação, foi necessário agregar 
os itens de bens da RPF e da classificação de subsetores a seis dígitos. 
Onde o mesmo código SH abarcou códigos da NCM classificados de 
forma distinta na RPF ou classificação de subsetores, realizou-se um 
ajuste manual ponderando tanto o conceito expresso na descrição dos 
produtos envolvidos quanto suas participações relativas nas exportações 
brasileiras, que são o objeto principal do estudo.2

O cálculo da participação de mercado de cada país por produto con-
sistiu na razão entre suas exportações e a soma dos valores exportados 
por todos os países para aquele produto nos respectivos anos. Diversos 
estudos sobre comércio exterior optam por considerar fluxos de im-
portações quando utilizam o UN Comtrade, sob a justificativa de que 
controles aduaneiros tornam a informação mais confiável pelo fato 
de ela estar diretamente ligada à arrecadação tributária. Este trabalho 
foge dessa prática por escolher utilizar a BACI, cuja metodologia de 
construção procura evitar tais distorções.

1 Sobre as particularidades e metodologias envolvidas na construção da BACI, ver Gaulier e Zignago (2010).

2 A necessidade de tradução das NCMs da RPF para o SH é mais um motivo para que o período de análise seja posterior 

a 2008. Dados anteriores a esse ano estão disponíveis na BACI apenas na versão 2002 do SH, que sofreu numerosas 

alterações na transição para a versão 2007, utilizada neste artigo, tornando mais imprecisas tanto a compatibilização 

com a NCM quanto a definição dos setores.
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A distribuição dos market shares de 
bens de capital no mundo em 2008

Em 2008, as exportações mundiais de produtos de bens de capital soma-
ram US$ 4,1 trilhões. Esse mercado é dominado majoritariamente por 
países desenvolvidos, com a China, única exceção em desenvolvimento 
entre os dez maiores, Alemanha, Estados Unidos da América (EUA), 
Japão e Coreia do Sul respondendo por 51,1% do total. O Brasil, com 
participação de 0,9%, referente a exportações de US$ 37,5 bilhões, 
ocupa a 25ª posição no ranking. Contudo, a não ser pela China, outros 
membros dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) estão 
ainda mais mal-escalados que o Brasil, com Índia, Rússia e África do 
Sul ocupando a 31º, 32º e 38º posições (Tabela 1).

Tabela 1 | Dez maiores países exportadores de produtos do Grupo 1 e Brics, 2008

Ranking Exportador US$ milhões %

1 China 586.997,5 14,2

2 Alemanha 503.068,4 12,2

3 Estados Unidos 449.460,7 10,9

4 Japão 345.200,4 8,4

5 Coreia do Sul 222.261,6 5,4

6 França 189.085,1 4,6

7 Itália 172.836,4 4,2

8 Reino Unido 129.564,0 3,1

(continua)  
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Ranking Exportador US$ milhões %

9 Países Baixos 113.951,5 2,8

10 Taiwan 106.224,7 2,6

25 Brasil 37.498,4 0,9

31 Índia 18.788,0 0,5

32 Rússia 17.998,7 0,4

38 África do Sul 12.284,3 0,3

 Total mundial 4.126.288,5  

 Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.

Decompondo os valores entre os subsetores, percebe-se que a inserção 
do Brasil é heterogênea, na medida em que, excetuando plataformas e 
outros equipamentos de transporte (aeronaves e embarcações), existem 
dois extremos claramente distintos. Por um lado, exportações brasi-
leiras de máquinas rodoviárias ou agrícolas detêm uma fatia do total 
em seus respectivos mercados que é maior do que o dobro da razão 
em bens de capital em geral. Porém, esse setor é parte relativamente 
menor do comércio mundial desses produtos, pois representa somente 
5,6% do total de bens de capital. Como contraste, no setor de maior 
importância no que se refere a valor para as exportações mundiais, 
máquinas e equipamentos, a participação nacional é substancialmente 
menor, puxando para baixo o índice agregado. Um meio-termo entre 
os extremos é visto no setor de ônibus, caminhões, partes e peças, que 
tem tanto um volume de comércio internacional quanto participação 
brasileira intermediários (Tabela 2).

(continuação)  
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Tabela 2 | Exportações brasileiras e mundiais do Grupo 1 por subsetores, 2008 
(US$ milhões)

Subsetor Brasil (A) Mundo (B) (A)/(B) (%)

Equipamentos eletrônicos ou de comunicação 2.938,8 778.803,0 0,4

Máquinas e equipamentos 6.751,0 1.433.924,5 0,5

Máquinas rodoviárias ou agrícolas 5.125,3 231.240,7 2,2

Ônibus, caminhões, partes e peças 13.379,5 843.699,4 1,6

Outros equipamentos de transporte 6.437,5 449.524,9 1,4

Plataformas 1.542,8 15.977,3 9,7

Demais 1.323,5 373.118,6 0,4

Total 37.498,4 4.126.288,5 0,9

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.

Nesse sentido, é interessante comparar como países com maior par-
ticipação nas exportações mundiais de bens de capital distribuem suas 
vendas setorialmente. Um dos mais bem-sucedidos exportadores, a 
China, detém maior participação justamente nos robustos mercados 
dos setores de equipamentos eletrônicos e de comunicação e máquinas 
e equipamentos, enquanto outros competidores próximos apresentam 
características diversas. Alemanha e Japão mostram-se fortes em má-
quinas e equipamentos e ao mesmo tempo ônibus, caminhões, partes e 
peças. Os Estados Unidos reproduzem o padrão brasileiro, obviamente 
em escala aumentada, orientado a ônibus, caminhões, partes e peças 
e máquinas rodoviárias. A Coreia do Sul é uma exceção pelo fato de 
ter participações muito mais altas em equipamentos eletrônicos ou de 
comunicação e plataformas do que nos demais setores (Tabela 3).
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Tabela 3 | Participação de mercado por subsetores de países selecionados, 
2008 (% do total do setor)

Subsetor China Alemanha Estados  
Unidos

Japão Coreia  
do Sul

Equipamentos eletrônicos 
ou de comunicação

24,1 6,2 6,8 7,3 11,1

Máquinas e 
equipamentos

18,9 13,4 8,3 8,4 2,6

Máquinas rodoviárias ou 
agrícolas

5,7 15,1 13,9 9,1 2,8

Ônibus, caminhões, 
partes e peças

5,9 16,4 10,0 9,8 2,8

Outros equipamentos  
de transporte

4,0 9,8 23,8 6,6 8,4

Plataformas 2,5 0,2 2,8 0,2 40,2

Demais 12,5 12,2 14,3 9,2 6,5

Grupo 1 14,2 12,2 10,9 8,4 5,4

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.

A especialização setorial das exportações de bens de capital, portanto, 
não parece ser suficiente para explicar a baixa participação do Brasil 
no mercado internacional. Uma maneira de aprofundar mais a análise 
é examinar o comércio em relação ao produto. No caso brasileiro, a 
tabulação dos dados evidencia poucos códigos SH onde a presença na-
cional é relevante. Apenas 12 produtos exportados tiveram um valor que 
alcançou mais de 5% de seu total mundial. A maioria de produtos, 482 
de 779, está concentrada na faixa de participação no mercado abaixo de 
0,5%. As ocorrências intermediárias, entre 0,5% e 5%, são quase exclusi-
vamente atribuíveis a bens dos setores de máquinas e equipamentos e 
ônibus, caminhões, partes e peças (Tabela 4).
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Tabela 4 | Número de produtos exportados pelo Brasil por subsetores e faixa 
de participação de mercado, 2008

Subsetor 0,00% 
a 

0,25%

0,25% 
a 

0,50%

0,50% 
a 

1,00%

1,00% 
a 

2,50%

2,50% 
a 

5,00%

5% 
a 

10%

10% 
a 

25%

25% 
a 

50%

50% 
a 

100%

Equipamentos 
eletrônicos 
ou de 
comunicação

34 5 4 4 - - - - -

Máquinas e 
equipamentos

199 74 65 38 14 5 1 - -

Máquinas 
rodoviárias ou 
agrícolas

14 4 14 16 5 3 4 - -

Ônibus, 
caminhões, 
partes e peças

23 9 27 35 10 3 1 - -

Outros 
equipamentos 
de transporte

30 7 9 5 2 1 - - -

Plataformas - - - - - - 1 - -

Demais 86 7 9 9 2 - - - -

Grupo 1 386 106 128 107 33 12 7 - -

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI. 

Nota: Contagem inclui valores no limite superior de cada faixa.

A comparação internacional é novamente relevante. Países líderes 
nas vendas de bens de capital, diferentemente do Brasil, exportam um 
grande número de produtos com participações de mercado entre 1% e 
5%, que complementam com outros “de nicho”, em que a participação às 
vezes supera 25% ou 50% (Tabela 5). A Itália, por exemplo, não obstante 
o fato de desfrutar de uma participação de 4,2% no agregado mundial 
de bens de capital, tem nada menos do que 199 produtos cuja fatia do 
mercado total é superior a 10%, e destes, 28 estão acima de 25%. Para os 
Estados Unidos, tais índices são de 319 e 62, respectivamente.



201
Exportações e bens de capital | As exportações mundiais de  
bens de capital no contexto da crise financeira internacional

Tabela 5 | Número de produtos do Grupo 1 exportados por faixa de 
participação de mercado de países selecionados, 2008

País/região 0,00% 
a 

0,25%

0,25% 
a 

0,50%

0,50% 
a 

1,00%

1,00% 
a 

2,50%

2,50% 
a 

5,00%

5% 
a 

10%

10% 
a 

25%

25% 
a 

50%

50% 
a 

100%

China 18 18 26 89 164 225 198 54 7

Alemanha 4 3 9 29 70 170 372 133 10

Estados Unidos 4 5 12 56 122 281 257 60 2

Japão 44 17 44 104 150 213 182 40 3

Coreia do Sul 128 92 123 224 135 52 30 5 2

França 25 35 56 198 238 180 63 3 1

Itália 29 32 62 111 159 207 171 25 3

Reino Unido 23 31 107 258 230 102 45 3 1

Países Baixos 65 83 140 257 150 75 25 2 0

Taiwan 239 95 125 148 91 49 23 1 0

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI. 

Nota: Contagem inclui valores no limite superior de cada faixa.

Uma terceira dimensão a ser considerada é o padrão geográfico do 
comércio de bens de capital. Na literatura especializada, frequentemente 
se considera um fato empírico bem estabelecido que fluxos de importação 
e exportação entre países diminuem exponencialmente com a distância 
que os separa, de modo que existe uma tendência à regionalização.3 De 
fato, ao dividirmos os destinos de acordo com a classificação de macro 
e microrregiões da Organização das Nações Unidas (ONU), é claro que 

3 Sobre tal padrão, formalizado no chamado “modelo gravitacional” do comércio, ver Helpman, Melitz e Rubinstein (2008). 
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exportações mundiais do Grupo 1 não fogem a tal regra, uma vez que 
países fornecedores mantêm maior participação no mercado de sua 
vizinhança (Tabela 6).

Tabela 6 | Participação de países selecionados nos mercados regionais, 2008 (%)

País/região África Ásia Europa América 
Latina e 
Caribe

América 
do 

Norte*

Oceania

China 13,8 19,3 9,0 12,8 19,3 14,7

Alemanha 8,9 8,0 18,7 6,0 6,8 6,7

Estados Unidos 8,2 10,8 7,3 28,9 12,3 17,2

Japão 5,6 13,6 4,0 10,0 9,7 10,3

Coreia do Sul 5,6 9,0 2,7 7,2 4,5 8,7

França 9,2 3,1 6,3 2,9 2,6 3,9

Itália 7,3 2,8 5,9 2,8 2,3 2,9

Reino Unido 5,0 2,3 4,1 1,0 2,9 3,1

Países Baixos 2,0 1,4 5,0 0,5 0,8 1,0

Taiwan 0,5 5,0 1,4 2,1 2,1 1,3

Demais 34,0 24,6 35,6 25,9 36,6 30,2

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.

* Exclui México.

Não é estranho então que, para o Brasil, a América Latina constitua 
o pilar das exportações de bens de capital. Em 2008, a participação 
brasileira no mercado latino-americano foi de 5,6%, e, para máquinas 
rodoviárias ou agrícolas e ônibus, caminhões, partes e peças, ultrapassou 
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10%. Todavia, na maior parte dos setores, a capacidade de chegar a outras 
regiões é incipiente, algo particularmente grave quando Ásia e Europa 
respondem juntas por uma demanda de US$ 3,0 trilhões, 71,5% do total 
mundial. Nesses dois mercados, a participação do Brasil é menor do que 
0,7% em todos os setores, exceto plataformas (Tabela 7).4

Tabela 7 | Participação brasileira por subsetores e macrorregiões, 2008 (%)

Subsetor África Ásia Europa América  
Latina*

América  
do 

Norte**

Oceania

Equipamentos 
eletrônicos ou de 
comunicação

0,1 0,0 0,1 4,3 0,3 0,0

Máquinas e 
equipamentos

1,1 0,1 0,2 3,1 0,6 0,3

Máquinas 
rodoviárias ou 
agrícolas

3,8 1,3 0,6 14,7 1,8 1,2

Ônibus, caminhões, 
partes e peças

3,6 0,5 0,5 10,7 1,2 0,5

Outros 
equipamentos de 
transporte

0,6 0,7 0,7 2,1 4,4 3,0

Plataformas 0,0 14,5 0,0 0,0 37,2 0,0

Demais 1,0 0,1 0,1 2,8 0,4 0,1

Grupo 1 1,7 0,3 0,3 5,6 1,3 0,9

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.

* Inclui Caribe. 

** Exclui México.

4 Os valores referentes a plataformas em geral dizem respeito a exportações fictas realizadas sobre o regime aduaneiro 

do Repetro.
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Também deve ser ressaltado que, mesmo na América Latina, o posto 
brasileiro como fornecedor de bens de capital sofre intensa concorrência. 
A decomposição das importações latino-americanas por microrregiões 
revela, por exemplo, que nas porções central e caribenha do continente, 
China, Estados Unidos e Japão ainda são os grandes protagonistas. Tão 
somente na América do Sul os índices de participação do Brasil mos-
tram-se comparáveis com os dos países desenvolvidos e aproximam-se 
dos ostentados pela dupla de líderes, sendo que o melhor desempenho 
é encontrado entre os membros originais do Mercosul (Tabela 8). So-
zinha, a Argentina comprou US$ 20,4 bilhões em produtos do Grupo 1 
em 2008, US$ 6,6 bilhões em brasileiros.

Tabela 8 | Participação dos dez maiores países exportadores de bens de capital 
para a América Latina por microrregiões, 2008 (%)

País Caribe América 
 Central*

América  
do Sul**

Mercosul**

Estados Unidos 20,5 36,7 24,0 21,5

China 10,7 12,2 12,4 12,8

Japão 14,9 13,5 5,2 3,9

Coreia do Sul 15,3 9,9 2,4 1,6

Alemanha 4,2 4,6 5,3 5,2

Brasil 3,1 1,8 15,7 23,5

França 2,4 2,3 3,2 3,1

Itália 3,0 1,5 3,4 3,5

México 1,6 0,6 4,6 3,7

Taiwan 0,1 2,8 0,7 0,5

Importações totais  
(US$ milhões)

16.935.700,3 137.962.937,7 86.187.742,8 39.819.070,7

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.

* Inclui México. 

** Exclui Brasil.
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A evolução das  
exportações mundiais de 
bens de capital até 2012

Imediatamente após a eclosão da crise do mercado de crédito imobi-
liário americano no fim de 2008, o ano de 2009 marcou a propagação 
daquele choque para a economia internacional, com consequências 
sobre os fluxos comerciais no mundo. A proposta desta seção é justa-
mente decompor as estatísticas fornecidas na BACI para o período de 
2008 a 2012 a fim de oferecer um melhor entendimento de como essa 
conjuntura específica afetou o mercado de bens de capital de forma 
geral e a inserção brasileira em particular.

Uma primeira constatação é que o conjunto de bens de capital so-
freu, em um primeiro momento, uma queda menor do valor total 
exportado no mundo do que os demais bens, mas teve um retorno 
menos vigoroso ao patamar pré-crise. Na passagem de 2008 a 2009, 
as exportações mundiais de bens se retraíram 23,1%, de US$ 15,4 tri-
lhões para US$ 11,8 trilhões. Bens de capital, especificamente, tiveram 
seu valor transacionado reduzido em 23,7%, de US$ 4,1 bilhões para  
US$ 3,2 bilhões no mesmo período. Depois, enquanto os demais pro-
dutos superaram, em 2011, a marca de 2008 por 16,2%, as exportações 
de bens de capital fizeram o mesmo por uma margem mais estreita, de 
12,8%. Em um terceiro momento, 2012 apresentou novo encolhimen-
to das exportações de ambos os grupos novamente. Desta vez, bens 
de capital exibiram menor estabilidade que o restante dos produtos 
exportados (Gráfico 1).



206 BNDES Setorial 45 | março 2017

Gráfico 1 | Exportações mundiais de bens de capital e demais, 2008-2012 
(2008 = 100)

 Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.

Assim como antes, é útil decompor tais números para compreender 
os fatores subjacentes a essa dinâmica. Aplicando a mesma definição 
de setores mencionada na terceira seção, é observável que o valor 
das exportações de bens de capital no mundo variou de maneira não 
homogênea no pós-crise. Comparados com o crescimento de 8,7% do 
agregado entre 2008 e 2012, equipamentos eletrônicos ou de comu-
nicação (24,6%), plataformas (21,8%) e ônibus e caminhões, partes e 
peças (10,2%) registraram desempenho melhor do que a média. No 
campo oposto, vendas de outros equipamentos de transporte enco-
lheram no período (-8,3%) e máquinas rodoviárias e agrícolas (0,7%) 
e máquinas e equipamentos (4,7%) mostraram maior debilidade que 
o restante (Tabela 9).
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Tabela 9 | Exportações mundiais de bens de capital por setores, 2008-2012 
(US$ bilhões)

Subsetor 2008 2012 Var. (%)

Equipamentos eletrônicos 
ou de comunicação

778,8 970,4 24,6

Máquinas e 
equipamentos

1.433,9 1.501,0 4,7

Máquinas rodoviárias ou 
agrícolas

231,2 232,8 0,7

Ônibus, caminhões, 
partes e peças

843,7 929,9 10,2

Outros equipamentos  
de transporte

449,5 412,3 (8,3)

Plataformas 16,0 19,5 21,8

Demais 373,1 419,8 12,5

Total 4.126,29 4.485,53 8,7

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.

Curiosamente, ao se inspecionar cada produto individualmente descrito 
pelo código do SH, taxas de variação em cada setor também são razoa-
velmente dispersas. Enquanto existe de fato maior contagem de produtos 
na faixa em torno da variação agregada de seus respectivos setores, as 
franjas mais extremas de crescimento ou contração são habitadas por 
uma quantidade relevante de códigos (Gráfico 2). Por exemplo, enquanto 
o valor agregado das exportações mundiais de máquinas e equipamentos 
aumentou 4,7% entre 2012 e 2008, 24,3% do total de códigos alocados 
nessa categoria sofreram contrações de até 10% no mesmo período e 
20,1% caíram mais de 20%. Exportações de equipamentos eletrônicos ou 
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de comunicação mostram um padrão ainda mais peculiar, na medida 
em que, apesar do crescimento de 24,6% do setor no período, 57,1% dos 
códigos SH que o compõe sofreram retração e 75,5% cresceram menos 
de 20%. Parte da explicação por trás desse resultado é que apenas três 
códigos eram responsáveis por 34,9% do total exportado do setor em 
2008 e experimentaram forte dinamismo: telefones para redes celulares 
e para outras redes sem fio (US$ 138,4 bilhões exportados em 2008 e 
crescimento de 41,3% até 2012), aparelhos de recepção, conversão e 
transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo 
aparelhos de comutação e rastreamento (US$ 79,1 bilhões e 32,6%) e 
processadores e controladores (US$ 54,6 bilhões e 129,2%).

Gráfico 2 | Exportações mundiais de bens de capital por setor e faixa de 
variação, 2008-2012 (quantidade de códigos SH, marcadores = faixa  
de variação do setor agregado) (%)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.

Nota: O gráfico exclui exportações classificadas como plataformas e demais para facilitar a visualização.  

Nesse primeiro setor, são alocados apenas dois códigos SH, que tiveram variações de -15,5% e 83,6%.
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Mais diretamente ligada às especificidades da conjuntura de crise in-
ternacional, a dimensão geográfica da variação das exportações mundiais 
de bens de capital reflete, em grande parte, a maneira como cada região 
do globo absorveu e se recompôs após o choque de fins de 2008. A Ásia, 
particularmente, que já era o segundo maior mercado de produtos do 
Grupo 1 em 2008, ao crescer 29,6% ao longo dos cinco anos analisados, 
tornou-se a maior forte fonte de demanda em 2012, superando a Europa, 
prejudicada pela queda de 10,9% em suas importações. A única outra 
grande região com desempenho negativo foi a África, cujas compras de 
bens de capital retraíram 6,8%. O continente americano, tanto em sua 
porção norte quanto os países latinos e o Caribe, apresentou expansões 
mais tímidas que a asiática, mas ainda positivas, de 19% e 17,8%, respec-
tivamente (Tabela 10).

Tabela 10 | Importações mundiais de bens de capital por regiões, 2008-2012 
(US$ bilhões)

Região 2008 2012 Var. (%)

África 144,0 134,2 (6,8)

Ásia 1.227,6 1.591,1 29,6

Europa 1.724,5 1.535,7 (10,9)

América Latina e Caribe 298,4 351,5 17,8

América do Norte (exc. México) 642,3 764,3 19,0

Oceania 74,3 95,6 28,7

Outros 15,1 13,1 (13,4)

Total 4.126,3 4.485,5 8,7

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.
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A combinação dos elementos anteriores resultou então em alterações 
no ranking dos países exportadores de bens de capital no mundo. Ainda 
que as únicas mudanças de posições entre os dez maiores tenham sido as 
ascensões de Taiwan e México, que saíram de décimo e 11º para sétimo 
e nono, respectivamente, é evidente o movimento para um maior poder 
de mercado da China, cujo market share aumentou nada menos do que  
5,4 p.p. Os principais prejudicados nesse contexto foram países europeus, 
como Alemanha e França, que perderam, por ordem, nada menos do 
que 1,5 p.p. e 0,9 p.p. de suas participações nas compras mundiais de 
produtos do Grupo 1. O Japão foi o único país asiático do grupo a ter 
a presença diminuída (Tabela 11).

Tabela 11 | Dez maiores países exportadores do Grupo 1, 2008-2012

Ranking
2008

Ranking 
2012

Exportador Market share 
2008 (%)

Market share 
2012 (%)

Var.  
2012-2008 

(p.p.)

1 1 China 14,2 19,6 5,4

2 2 Alemanha 12,2 10,9 (1,3)

3 3 Estados Unidos 10,9 10,5 (0,4)

4 4 Japão 8,4 7,8 (0,5)

5 5 Coreia do Sul 5,4 5,9 0,5

6 6 França 4,6 3,8 (0,8)

10 7 Taiwan 2,6 3,5 0,9

7 8 Itália 4,2 3,3 (0,9)

11 9 México 2,3 2,9 0,6

8 10 Reino Unido 3,1 2,7 (0,4)

9 11 Países Baixos 2,8 2,5 (0,3)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.



211
Exportações e bens de capital | As exportações mundiais de  
bens de capital no contexto da crise financeira internacional

O processo de consolidação da liderança da China como mais impor-
tante fornecedor de bens de capital do mundo foi também disseminado 
entre regiões. Além da expansão de sua presença nas importações de 
outros países próximos na Ásia, os maiores aumentos de market share 
chinês ocorreram nas duas partes do continente americano e na Ocea-
nia (Tabela 12). Tal abertura dos dados adicionalmente mostra que o 
fato de o México conquistar uma posição no grupo dos dez maiores 
exportadores do Grupo 1 é atribuível quase exclusivamente a ganhos 
no mercado norte-americano. Como face oposta do sucesso da China, 
o Japão perdeu considerável espaço na América Latina e não conseguiu 
aproveitar com a mesma intensidade o dinamismo da demanda asiática. 
Contudo, o tamanho reduzido do mercado latino-americano limitou 
o impacto sobre o market share agregado japonês. Um caso diferente 
é o da Alemanha, cuja perda de participação na própria Europa foi 
pequena em pontos percentuais, mas teve consequência agregada de 
maior vulto em virtude do gigantismo desse mercado.

Tabela 12 | Variações do market share de bens de capital por região,  
2008-2012 (p.p.)

País/região África Ásia Europa América 
Latina e 
Caribe

América 
do 

Norte*

Oceania

China 3,4 4,8 3,3 6,6 6,2 6,2

Alemanha (0,4) (0,3) (0,6) 0,1 (0,3) (0,2)

Estados Unidos 0,2 (1,8) (0,8) 2,1 (0,9) 1,5

Japão (0,7) (1,5) (0,6) (4,6) (0,3) (1,6)

(continua)  
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País/região África Ásia Europa América 
Latina e 
Caribe

América 
do 

Norte*

Oceania

Coreia do Sul (0,1) 0,7 (0,1) (1,1) (0,3) (0,9)

França (1,7) (0,7) (0,2) (0,9) (0,4) (1,7)

Taiwan 0,1 2,2 (0,2) (0,8) 0,0 0,2

Itália (1,3) (0,7) (0,7) 0,2 (0,4) (0,2)

México 0,2 0,1 0,1 0,0 2,0 (0,1)

Reino Unido (0,9) (0,2) (0,4) 0,0 (0,4) (0,1)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.

* Exclui México. 

A presença brasileira nas exportações 
mundiais de bens de capital após 2008

Assim como o detalhado na seção anterior para o resto do mundo, 
as exportações brasileiras de bens de capital não escaparam ilesas do 
ambiente internacional turbulento e sofreram uma queda brusca en-
tre 2008 e 2009, quando reduziram 35,8%, de US$ 37,5 bilhões para  
US$ 24,1 bilhões. Todavia, a recuperação brasileira nos anos seguintes 
foi mais lenta do que a vista entre os demais países exportadores desses 
produtos e, em 2012, o valor vendido pelo Brasil, de US$ 36,5 bilhões, 
estava 2,7% abaixo de seu pico pré-crise. Segue que tais movimentos 
resultaram em um recuo do market share nacional de 0,91% em 2008 
para 0,81% em 2012 (Gráfico 3).

(continuação)  
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Gráfico 3 | Exportações e market share brasileiro no Grupo 1, 2008-2012  
(US$ bilhões – eixo esquerdo; % – eixo direito)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.

Como pode ser esperado a partir das tabulações anteriores, a perda 
dos exportadores brasileiros se manifestou com graus diferentes entre os 
setores de bens de capital. Equipamentos eletrônicos ou de comunicação 
tiveram a maior queda de participação brasileira, que passou de 0,38% em 
2008 para 0,12% em 2012.5 Nos dois setores em que o Brasil desfrutava 
de um market share inicial mais elevado, máquinas rodoviárias e agrícolas 
e ônibus, caminhões, partes e peças, igualmente ocorreram contrações, 
por ordem, de 0,15 p.p. e 0,07 p.p. Porém, máquinas e equipamentos 
e outros equipamentos de transporte caminharam em direção inversa, 
registrando ganhos de participação entre 0,2 p.p. e 0,6 p.p. (Tabela 13). 

5 O encolhimento do market share em plataformas, de 2,16 p.p., deve ter sua importância vista no contexto das 

características do setor e na forma como a própria demanda brasileira por tais construções e a capacidade de produção 

doméstica afetaram a dinâmica no período. 
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Tabela 13 | Market share brasileiro em bens de capital por setor, 2008-2012

Subsetor Market share 
2008 (%)

Market share 
2012 (%)

Var. 2012-2008 
(p.p.)

Equipamentos eletrônicos  
ou de comunicação

0,38 0,12 (0,26)

Máquinas e equipamentos 0,47 0,49 0,02

Máquinas rodoviárias  
ou agrícolas

2,22 2,06 (0,16)

Ônibus, caminhões,  
partes e peças

1,59 1,52 (0,07)

Outros equipamentos  
de transporte

1,43 1,49 0,06

Plataformas 9,66 7,49 (2,17)

Demais 0,35 0,35 0,00

Total 0,91 0,81 (0,10)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.

O outro ângulo da redução de market share do Brasil em bens de capital 
está em como o país se inseriu na trajetória pós-crise de seus principais 
mercados. Como já descrito na primeira seção, em 2008, as exportações 
brasileiras de bens de capital eram claramente mais fortes entre países 
da América do Sul, em especial a Argentina, e outros destinos selecio-
nados na África, como Angola e África do Sul. Cabe também observar 
que o tamanho dos mercados individuais é importante. Por esse motivo, 
Estados Unidos, México e Alemanha merecem destaque na mesma lista 
de destinos, pela magnitude de suas importações totais de bens de capi-
tal, mesmo que a participação brasileira nelas seja reduzida (Tabela 14). 
De todos os que compunham a lista dos dez importadores em que o 
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Brasil tinha maior market share em 2008, apenas no mercado alemão foi 
verificado um aumento da participação em 2012 (0,1 p.p.). As maiores 
quedas foram vistas em Angola (-5,8 p.p.) e na Argentina (-4,5 p.p.). 
Retrações relevantes também aconteceram no Chile (-2,8 p.p.), Peru 
(-2,7 p.p.) e na Colômbia (-2,5 p.p.). Os Estados Unidos registraram 
o maior corte nominal na compra de bens de capital brasileiros: uma 
retração de US$ 2,3 milhões. 

Tabela 14 | Variação do market share brasileiro em seus principais mercados 
para bens de capital, 2008-2012

R
an

ki
n

g
 2

00
8

R
an

ki
n

g
 2

01
2 Importador Importações  

totais  
G1 2008

(US$ 
milhões)

Market 
share 

brasileiro  
2008 (%)

Importações  
totais  

G1 2012
(US$ 

milhões)

Market 
share 

brasileiro  
2012 
(%)

Var.  
market 
share  

brasileiro  
2012-2008  

(p.p.)

Var. 
exportações 
brasileiras 

G1  
2012-2008

(US$ 
milhões)

1 2 Estados 
Unidos

513.670,94 1,5 622.594,16 0,8 (0,6) (2,34)

2 1 Argentina 20.395,18 32,4 23.856,61 27,8 (4,5) 0,04

3 4 México 104.386,43 1,8 132.268,66 1,4 (0,3) 0,07

4 5 Venezuela 14.382,65 10,9 18.421,08 9,1 (1,8) 0,11

5 7 Chile 16.252,10 9,0 23.634,82 6,1 (2,8) (0,01)

6 6 Alemanha 312.951,22 0,4 305.271,03 0,5 0,1 0,13

7 9 Peru 8.952,04 11,5 12.918,73 8,7 (2,7) 0,10

8 11 Colômbia 13.724,25 6,9 18.290,56 4,4 (2,5) (0,14)

9 30 Angola 9.050,79 8,9 6.052,84 3,2 (5,8) (0,62)

10 13 África  
do Sul

28.419,98 2,8 30.461,75 2,2 (0,7) (0,15)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.
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Uma inspeção mais detalhada do relativo sucesso brasileiro em manter sua 
presença nas importações alemãs de bens de capital revela que o resultado 
agregado se deve em grande parte ao aumento expressivo (0,67 p.p.) de market 
share do Brasil em outros equipamentos de transporte. Especificamente, as 
vendas de aeronaves (código SH 880240) para a Alemanha foram o desta-
que, pois não existiram em 2008 e somaram US$ 240,6 milhões em 2012. 

Tabela 15 | Variação do market share brasileiro no mercado alemão de bens de 
capital por setor, 2008-2012

Setor Importações 
totais G1 

2008  
(US$ milhões)

Market share 
brasileiro 
2008 (%)

Importações 
totais G1 

2012  
(US$ milhões)

Market share 
brasileiro 
2012 (%)

Var.  
2012-2008 

(p.p.)

Equipamentos 
eletrônicos 
ou de 
comunicação

49.919,0 0,18 49.945,6 0,14 (0,04)

Máquinas e 
equipamentos

103.531,0 0,37 93.671,8 0,33 (0,04)

Máquinas 
rodoviárias ou 
agrícolas

12.906,1 0,17 11.360,9 0,28 0,11

Ônibus, 
caminhões, 
partes e peças

86.074,1 0,92 86.969,6 0,84 (0,08)

Outros 
equipamentos 
de transporte

38.240,9 0,14 39.910,1 0,81 0,67

Plataformas 40,0 - 438,0 - -

Demais 22.240,0 0,12 22.975,0 0,15 0,03

Total 312.951,2 0,44 305.271,0 0,49 0,05

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.
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Na Argentina, é notável que o Brasil não foi o único a perder espaço 
nas importações de bens de capital do país. Entre os cinco maiores 
fornecedores desses produtos ao mercado argentino, Estados Unidos e 
França tiveram diminuições marcantes de seus market shares (Tabela 16). 
O país beneficiário, como poderia ser esperado, foi a China, cuja 
participação de mercado cresceu nada menos que 8,6 p.p. no período. 
Contudo, chama a atenção o fato de que a perda brasileira de pre-
sença no mercado argentino concentrou-se no setor de equipamentos 
eletrônicos ou de comunicação, no qual se perdeu nada menos do que 
30,4 p.p. de market share. De forma similar, a França foi quem sofreu 
com as vendas de outros equipamentos de transporte (-21,1 p.p.). Os 
Estados Unidos, por sua vez, tiveram prejuízos distribuídos mais uni-
formemente entre os setores.

Tabela 16 | Variação do market share dos principais fornecedores do mercado 
argentino de bens de capital por setor, 2008-2012

Setor Brasil China Estados 
Unidos

Alemanha França

Equipamentos 
eletrônicos ou 
de comunicação

(30,43) 33,65 (2,79) 0,51 0,27

Máquinas e 
equipamentos

(0,75) 5,98 (4,25) 0,98 (0,35)

Máquinas 
rodoviárias ou 
agrícolas

1,03 3,09 (7,76) 0,32 0,16

Ônibus, 
caminhões, 
partes e peças

(1,91) 0,50 (2,08) 3,49 1,88

Outros 
equipamentos 
de transporte

(2,57) 7,16 13,17 2,36 (21,13)

(continua)  
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Setor Brasil China Estados 
Unidos

Alemanha França

Plataformas 0,57 - 4,59 - -

Demais (8,81) 10,67 (2,06) 1,96 1,05

Total (4,54) 8,57 (3,63) 2,62 (1,15)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.

Uma particularidade da pronunciada diminuição do market share 
brasileiro em Angola é que ela ocorreu dentro de uma conjuntura 
extremamente adversa para o país africano, que foi o único entre os 
maiores importadores de bens de capital do Brasil cujas importações 
totais em 2012 ainda eram menores que em 2008. De fato, entre os 
setores classificados, apenas as compras angolanas de máquinas e equi-
pamentos cresceram no período (10,1%). Então, em um ambiente de 
competição acirrada, exportações do Brasil emergiram como grandes 
perdedoras, com diminuições acima de 8,0 p.p. em máquinas e equi-
pamentos, máquinas rodoviárias ou agrícolas e ônibus, caminhões, 
partes e peças (Tabela 17). Surpreendentemente, no caso angolano até 
mesmo a China testemunhou retrações na participação dela na maioria 
dos setores, com exceção de um aumento de 6,9 p.p. em ônibus, cami-
nhões, partes e peças. Ganhos em outros setores foram distribuídos 
basicamente entre Estados Unidos (máquinas rodoviárias e agrícolas), 
Portugal (equipamentos eletrônicos ou de comunicação) e Coreia do 
Sul (máquinas e equipamentos).

(continuação)  
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Tabela 17 | Variação do market share dos principais fornecedores do mercado 
angolano de bens de capital por setor, 2008-2012

Setor China Portugal Estados 
Unidos

Coreia  
do Sul

Brasil

Equipamentos 
eletrônicos ou de 
comunicação

(2,20) 7,63 1,60 (0,87) 0,01

Máquinas e 
equipamentos

(0,36) (4,68) (0,64) 6,39 (8,30)

Máquinas 
rodoviárias ou 
agrícolas

(3,91) (3,07) 17,98 (0,77) (8,61)

Ônibus, caminhões, 
partes e peças

6,91 2,14 (3,69) 0,32 (8,37)

Outros 
equipamentos de 
transporte

(1,08) 3,20 (47,83) (0,03) (0,67)

Plataformas - 50,41 (4,40) (95,23) 0,20

Demais 0,40 5,75 (0,32) (0,28) (5,57)

Total 2,45 2,74 (2,50) (12,80) (5,75)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.

A variação das exportações brasileiras 
de bens de capital pela perspectiva 
da Constant Market-Share Analysis

As considerações anteriores traçam um panorama das exportações 
brasileiras de bens de capital sob a perspectiva de setores e mercados 
específicos, mas é útil sintetizar a influência de diferentes fatores, como 
a composição da pauta, a demanda dos principais parceiros e a compe-
titividade da indústria nacional em um único conjunto de indicadores 
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conceitualmente compatíveis. Nessa fase, optou-se neste artigo por usar 
a chamada CMS, metodologia originalmente adotada em estudos sobre 
mudanças estruturais em economia industrial e regional sob o nome de 
análise shift-share (MILANA, 1988). O pioneirismo de sua aplicação na 
economia internacional é usualmente atribuído a Tyszynski (1951), que 
fez o cálculo da diferença entre a variação real das exportações de um 
país durante o período e aquela que teria ocorrido se sua participação 
no mercado mundial dos produtos de sua pauta tivesse permanecido 
constante (FAGGERBERG; SOLLIE, 1985).

A fórmula específica empregada é praticamente a mesma utilizada 
em Lima, Lélis e Cunha (2014) e proposta por Leamer e Stern (1970), 
com a diferença de que os valores totais das exportações considera-
das não são os das pautas brasileira e mundial completas, mas, sim, 
somente a parcela referente aos bens de capital. Do mesmo modo, 
o período é substancialmente mais curto do que o considerado por 
aqueles autores, se restringindo ao pós-crise, que foi o foco até este 
ponto.6 Formalmente:

As variáveis Xt e Xt-1 representam as exportações brasileiras totais 
de bens de capital em t e t-1, Xi,te Xi,t-1, as exportações brasileiras do 
produto i em t e t-1, Xi,j,t e Xi,j,t-1, as exportações brasileiras do produto 

6 Seguindo diversos autores, os efeitos do período total são a soma dos parciais de cada dupla de anos. Como observado 

por Canuto e Xavier (1999), a escolha do ano-base envolve certo nível de arbitrariedade e influencia os resultados. Na seção 

“Metodologia”, foram enunciados os motivos conceituais e práticos para adotar-se 2008 como o ano inicial da análise. 

Xt – Xt-1 = rXt-1 + ∑ (ri – r) Xi,t-1 + ∑∑ (rij – ri) Xi,j,t-1 + ∑∑ (Xi,j,t – Xi,j,t-1 – rijXi,j,t-1)
i i ij j

(a) (b) (c) (d)
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i para o país j em t e t-1, e r, ri e ri,j, as respectivas taxas de cresci-
mento entre t e t-1 do comércio mundial de bens de capital, de cada 
produto e em cada país.7 Então, podem ser definidos quatro “efeitos” 
que compõem a identidade: 

a. o crescimento das exportações mundiais de bens de capital; 

b. a composição da pauta brasileira em relação a produtos; 

c. a orientação de destinos das exportações brasileiras do Grupo 1; e 

d. a competitividade da indústria nacional.8

Os resultados mostram que as contribuições dos diferentes efeitos 
variam ao longo do período estudado. Como poderia ser esperado, a 
direção da variação na demanda mundial por bens de capital é prepon-
derante sob os demais fatores em quase todos os anos e particularmente 
intensa nos momentos de queda e recuperação logo após a eclosão da 
crise internacional. A composição da pauta brasileira alternou entre uma 
contribuição negativa de 2008 a 2010 e positiva de 2010 a 2012, mas com 
um efeito líquido no período de subtração. O efeito da orientação das 
vendas do Brasil segue um padrão similar, porém com resultado final 
positivo, principalmente por causa de um crescimento substancial na 
passagem de 2009 a 2010. Por último, o resíduo de “competitividade” 
inicia o período com prejuízos e termina contribuindo com ganhos 
modestos (Gráfico 4).

7 Seguindo Amador e Cabral (2008), entradas nulas para as exportações de um produto no período t-1 foram substituídas 

por valores muito pequenos para evitar taxas de variação infinitas.

8 Não obstante a interpretação do “efeito competitividade” ser a mais controversa na literatura, sua definição como 

resíduo dos demais é por si só um indicador potencialmente útil.
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Gráfico 4 | Componentes da análise CMS para as exportações brasileiras de 
bens de capital, 2008-2012 (US$ bilhões)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da BACI.

Conclusão

Utilizando dados da BACI, este estudo buscou definir alguns fatos 
estilizados sobre a participação brasileira nas exportações mundiais 
de bens de capital, tal como definidos pelo Grupo 1 da Relação de 
Produtos Financiáveis da Área de Comércio Exterior do BNDES, bem 
como a dinâmica desses produtos no período pós-crise financeira 
internacional. Os resultados mostram que, apesar de o Brasil estar 
bem situado no ranking de fornecedores mundiais em relação a outros 
países em desenvolvimento, algumas características do padrão das 
exportações nacionais parecem constituir limitações a uma presença 
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mais significativa nesse mercado, algo aparentemente comprovado pela 
queda de market share brasileiro em 2012, na comparação com 2008.

Primeiramente, a participação do Brasil é mais forte em subseto-
res cuja demanda global é relativamente limitada e pouco dinâmica 
(máquinas agrícolas), com presença menor naqueles que constituem 
o grosso dos fluxos de exportações mundiais (máquinas e equipamen-
tos). Em segundo lugar, comparativamente aos mais notáveis casos de 
sucesso, a pauta brasileira exibe uma base composta por um grande 
número de produtos com baixíssima participação no total de seus 
mercados específicos, complementada por uma seleção estreita de 
produtos cuja participação é apenas mediana. Terceiro, a distribuição 
geográfica das exportações revela-se limitada principalmente à Amé-
rica do Sul, onde também sofre concorrência acirrada, sendo quase 
inexistente no mercado de maior porte e vigor, que é Ásia. Portanto, 
o desempenho das exportações brasileiras de bens de capital é extre-
mamente vulnerável à conjuntura dos países vizinhos. Finalmente, a 
decomposição das variações da participação de mercado brasileira 
mostra a contribuição líquida positiva de fatores de demanda sobre a 
variação das exportações no período, mas sugere também uma perda 
significativa de competitividade da indústria nacional entre 2008 e 
2009, que começou a ser revertida apenas em 2012.

Um rumo lógico para desenvolver os pontos aqui detalhados é a 
extensão da análise para um horizonte mais amplo do que apenas o 
pós-crise internacional. No entanto, tal desdobramento demandaria 
um esforço adicional de compatibilização entre os códigos que defi-
nem atualmente o Grupo 1 de bens financiáveis e a classificação do 
Sistema Harmonizado de 2002, na qual estão disponíveis os dados com 
maior abrangência no tempo. Outro caminho válido é uma possível 
comparação dos resultados da análise CMS para o Brasil com sua 
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aplicação em outros países, como a China, que tiveram sucesso em 
manter ou ampliar suas participações no mercado mundial de bens 
de capital compreendendo melhor seus posicionamentos em matéria 
de produtos e principais clientes.
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no âmbito do Programa de Aceleração do CrescimentoResumo
Nos últimos anos, uma das iniciativas mais importantes para a imple-
mentação de projetos de saneamento foi o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC). Este artigo tem como objetivo analisar o apoio do 
BNDES ao setor no âmbito do PAC, em específico para água e esgoto. 
Pretende-se, com isso, identificar avanços alcançados, bem como dificul-
dades encontradas e lições aprendidas. Além disso, o presente trabalho 
também tem como propósito consubstanciar a experiência operacional 
obtida na execução do programa, buscando o aprimoramento constante 
da atuação do Banco. Para tal, será apresentado um breve panorama do 
setor, seguido das principais políticas públicas recentes (2007-2014) e da 
evolução dos indicadores de investimento e acesso. Depois dessa con-
textualização, o apoio do BNDES ao PAC – Saneamento será analisado 
em relação a suas características e à execução dos projetos financiados.

Abstract
In recent years, one of the most important initiatives for the implementation 
of sanitation projects was the Growth Acceleration Program (PAC). This 
article aims to analyze the support to the sector from BNDES within 
the scope of the PAC, in particular for water and sewage systems. It is 
intended to identify its achievements, as well as the difficulties encountered 
and lessons learned. In addition, this paper also aims to substantiate the 
operational experience gained in the implementation of the program, 
aiming at the constant improvement of the performance of the Bank. 
For this, a brief overview of the sector will be presented, followed by 
the main recent public policies (2007-2014) and the evolution of the 
indicators of investment and access. After this contextualization, the 
support from BNDES to PAC – Sanitation will be analyzed with respect 
to its characteristics and the implementation of the financed projects.
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Introdução

Este trabalho tem como objetivo apresentar e analisar o apoio do  
BNDES ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – Saneamento 
(mais especificamente nos investimentos em abastecimento de água e 
esgotamento sanitário realizados pelos prestadores públicos) por meio 
de uma amostra das operações contratadas no âmbito desse programa. 
Optou-se por analisar as operações selecionadas pelas instruções norma-
tivas do Ministério das Cidades, isto é, aquelas cujos beneficiários foram 
estados, municípios e companhias estaduais de saneamento básico (Cesb). 
Objetivou-se, com isso, tornar a amostra mais homogênea em relação aos 
trâmites institucionais pelos quais passaram as operações e aos critérios 
de seleção a que foram submetidas. Ademais, a maioria das operações do 
PAC – em geral e no BNDES – foi realizada com entes públicos. 

A escolha do tema justifica-se pela importância do PAC como polí-
tica pública para o setor nos últimos anos, bem como pela participação 
significativa do BNDES nesse programa. 

Primeiramente será feito um breve panorama do setor no país, des-
tacando o estado atual dos índices de acesso e a estrutura do setor em 
relação a prestadores e fontes de financiamento.

Em seguida, apresentar-se-á o histórico recente do setor, contemplando 
as principais políticas públicas do período de 2007 a 2014 – a saber, a Lei 
Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Lei do Saneamento), o Plano 
Nacional de Saneamento Básico (Plansab) e o PAC – e a evolução dos indi-
cadores físicos (acesso aos serviços) e financeiros (investimentos realizados).

Essas duas seções servem como contexto para a exposição dos dados do 
estudo, quais sejam, aqueles relativos às operações do BNDES no PAC – 
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Saneamento. Será explorado o perfil do apoio do Banco, tanto em seu 
aspecto financeiro, quanto em seus indicadores físicos, e também será 
abordada a questão da execução dos projetos e experiência operacional. 
Em relação ao último ponto, destaca-se o esforço de consubstanciar, neste 
artigo, os problemas encontrados na operacionalização dos projetos, as 
soluções implementadas e as lições aprendidas. 

Com isso, pretende-se dar publicidade e transparência às ações do 
BNDES, ampliando o conhecimento acerca da atuação da instituição, 
e analisar sua contribuição para o setor de saneamento, reconhecendo 
as boas práticas e buscando aprimorar os entraves encontrados. Tem-se, 
ainda, como objetivo, contribuir para a ampliação do conhecimento 
em relação ao setor – seus prestadores, formas de financiamento etc. 
Por fim, espera-se que a consolidação da experiência operacional da 
instituição no âmbito do PAC em forma de artigo sirva para auxiliar o 
aprimoramento dos processos e mecanismos de apoio do BNDES, que 
vêm evoluindo constantemente através do tempo.

Panorama dos serviços de água e 
esgotamento sanitário no Brasil

Breve diagnóstico do acesso aos 
serviços de água e esgoto 
A importância dos serviços de distribuição de água e esgotamento 
sanitário para o bem-estar e a dignidade dos indivíduos é expressa de 
maneira exemplar no reconhecimento, por parte da Assembleia Geral 
da Organização das Nações Unidas (ONU), na Resolução 64/292, de 
28 de julho de 2010, do “direito à água potável limpa e segura como um 
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direito humano essencial ao pleno gozo da vida e de todos os direitos 
humanos” (UNGA, 2010, tradução livre, p. 2). 

A falta de saneamento gera custos sociais de enorme importância, em 
razão dos montantes gastos com o tratamento de doenças infecciosas 
e parasitárias, e também, por exemplo, dos custos relativos à falta de 
pessoas no trabalho, da perda de produtividade e da degradação do meio 
ambiente (ALBUQUERQUE, 2011). Segundo Unesco (2015), em países 
em desenvolvimento, cada US$ 1 investido em saneamento pode gerar 
um retorno entre US$ 5 e US$ 28 para a economia.

Em acordo com a noção do saneamento1 como direito humano fun-
damental, deve-se observar o quadro de prestação desses serviços no 
Brasil com preocupação, tanto no que diz respeito ao déficit absoluto 
do acesso aos serviços, quanto no que concerne às discrepâncias entre 
as regiões e os estratos de renda da população, como explicitado nas 
tabelas 1 e 2 e gráficos 1 e 2.

A Tabela 1 aponta para algumas questões. A primeira diz respeito 
à constatação da não universalização do acesso aos serviços de água e 
esgotamento sanitário. Ademais, observa-se a desigualdade regional 
desses índices de atendimento, estando a região Sudeste acima da mé-
dia nacional em todos os indicadores, ao passo que as regiões Norte e 
Nordeste encontram-se igualmente abaixo do índice nacional em todos 
os aspectos mensurados. Outra observação concerne à precariedade da 
situação do esgotamento sanitário, cujo atendimento atinge apenas 
metade da população brasileira.

1  Neste artigo, o termo saneamento será utilizado para designar os serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, para fins de simplificação. No entanto, ressalta-se que a Lei 11.445/2007 designa como saneamento: 

“abastecimento de água potável (...); esgotamento sanitário (...); limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (...); 

drenagem e manejo de águas fluviais” (BRASIL, 2007).
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Tabela 1 | Índices de água e esgoto estratificados por macrorregião (%)

Água – índice de 
atendimento*

Esgoto – índice de 
atendimento**

Esgoto – índice de 
tratamento***

Brasil 83,0 49,8 40,8

Norte 54,5 7,9 14,4

Centro-Oeste 88,9 46,9 46,4

Nordeste 72,9 23,8 31,4

Sudeste 91,7 78,3 45,7

Sul 88,2 38,1 36,9

Fonte: Brasil (2016).

Nota: A tabela foi elaborada com dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento (Snis) de 2014,  

que tem os dados mais atualizados acerca do setor de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

* População total atendida com abastecimento de água/população total residente nos municípios  

com abastecimento de água, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

** População total atendida com esgotamento sanitário/população  

total residente nos municípios com abastecimento de água, segundo IBGE.

*** Volume de esgoto tratado/volume de água consumido.

Ainda em relação aos índices de atendimento, uma importante análise 
foi introduzida pelo Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) 
(BRASIL, 2013), que incluiu o aspecto qualitativo do acesso à água e 
ao esgotamento sanitário, entendendo como déficit não apenas o não 
atendimento da população, mas também o atendimento precário, con-
forme Tabela 2.2 No caso do acesso à água, considera-se se esses serviços 
são providos por canalização interna e sem intermitências; no caso do 
esgotamento sanitário, se o esgoto coletado é tratado; e, em casos de 
uso de fossa, se esta é séptica ou rudimentar, por exemplo.

2 Apesar de apresentar os dados do Plansab a título de contextualização do quadro geral do saneamento no Brasil, este 

trabalho utilizará principalmente os dados providos pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis), uma 

vez que estes últimos têm regularidade anual e, portanto, possibilitam a observação da série histórica e acompanhamento 

da evolução dos índices.
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Tabela 2 | Índices de atendimento do Plansab (%)

Abastecimento de 
água

Esgotamento 
sanitário

Atendimento adequado 59 40

Déficit Atendimento precário 34 51

Sem atendimento 7 9

Fonte: Brasil (2013).

Em relação às desigualdades socioeconômicas dos serviços de sanea-
mento, observa-se que a falta de acesso à rede de distribuição de água e 
à coleta de esgoto tem relação inversa à renda, isto é, os maiores déficits 
estão associados aos estratos mais baixos de renda, diminuindo conforme 
aumenta o rendimento. Tal constatação fica evidente nos gráficos 1 e 2, 
cujo universo é composto pelos domicílios particulares permanentes, 
segundo dados do Censo 2010 (IBGE, 2012). 

Gráfico 1 | Acesso à coleta de esgoto (rede de esgoto ou fossa séptica) 
estratificado por faixas de renda (%)
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Nota: Salário mínimo de R$ 510.
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Gráfico 2 | Acesso à rede geral de distribuição de água estratificado por faixas 
de renda (%)
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Nota: Salário mínimo de R$ 510.

Estrutura do setor de saneamento no Brasil
Em relação à estrutura do setor de saneamento no Brasil, conforme 
previsto na Constituição Federal (BRASIL, 1988), a titularidade dos 
serviços pertence aos municípios, que podem prestá-los diretamente ou 
concedê-los a empresas do setor público e privado. Na prestação indireta, 
o titular delega, por meio de um contrato de concessão ou de programa,3 
a prestação do serviço para uma companhia estadual ou para a iniciativa 
privada, podendo essa concessão ser plena (água e esgoto) ou de apenas 
um dos serviços. No caso de delegação a terceiros, o governo municipal 
deve acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço de acordo com os 
parâmetros adequados aos interesses da população. 

3 Contrato de programa é um contrato estabelecido entre dois entes públicos para a prestação de serviços, não havendo 

necessidade de realizar licitação nessa modalidade. É o tipo de contrato celebrado entre municípios e Cesb.
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Na prática, a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário se dá majoritariamente por meio das Cesb, conforme 
Figura 1. 

Figura 1 | Percentual da população atendida por diferentes prestadores
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Fonte: Brasil (2016).

O predomínio das Cesb na prestação dos serviços é uma das heranças 
do Plano Nacional de Saneamento (Planasa), criado em 1971 com o ob-
jetivo de eliminar o déficit na prestação dos serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário. Esse plano era baseado no Sistema 
Financeiro de Saneamento (SFS) – que utilizava recursos do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e cuja administração, aprovação 
dos financiamentos e fiscalização dos projetos ficava a cargo do Banco 
Nacional de Habitação (BNH) – e na criação das Cesb. A política de 
constituição das Cesb implementada pelo Planasa canalizou o acesso a 
recursos do FGTS para elas, o que induziu os municípios a conceder a 
prestação dos serviços às companhias (ALBUQUERQUE, 2011).

Ressalte-se a baixa participação de entes privados, que, historicamente 
enfrentaram muitas dificuldades para entrar no setor. Heller (2015) elenca 
alguns motivos pelos quais a participação privada no setor não aumentou 
significativamente na década de 1990, quando havia um receituário de 
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política pública defendido por diversas agências multilaterais e também 
pelo governo brasileiro à época de intensificação da privatização dos 
serviços e empresas públicas. 

O primeiro motivo apresentado diz respeito às dificuldades enfrentadas 
pelas empresas privadas em outros países, principalmente a instabilida-
de político-institucional, o que arrefeceu a onda de entusiasmo inicial 
dessas companhias. Ademais, a falta de um marco regulatório, à época, 
trazia mais incertezas jurídicas às concessões.

Além disso, segundo Heller (2015), houve resistência à ampliação da 
participação privada no setor: 

i) por parte dos governadores e dirigentes das Cesb, que relu-
taram em abrir mão do capital político e econômico relacio-
nado a estas;

ii) por parte do corpo técnico das Cesb e suas organizações sin-
dicais, que receavam perder mercado; 

iii) por parte das organizações representativas dos serviços mu-
nicipais, que defendem a prestação pública dos serviços de 
saneamento; 

iv) por parte dos movimentos sociais, organizados em torno da 
Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental.

Ainda que haja espaço para maior participação do setor privado, para 
alcançar a universalização na prestação dos serviços, é fundamental 
uma atuação conjunta entre os diversos atores. Esta é a posição defen-
dida no relatório “Making services work for poor people” (BANCO 
MUNDIAL, 2004), no qual se afirma que, não obstante as dificuldades 
encontradas na provisão de serviços pelo governo, nenhum país alcan-
çou melhorias sem envolvimento do Estado. Mais ainda, o relatório 
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expõe que a participação dos entes privados no setor de infraestrutura 
também pode ser problemática, em especial no que diz respeito ao 
atendimento à população mais pobre. 

Por outro lado, o aumento dos gastos públicos não acompanhado de 
melhoria em sua eficiência é igualmente incapaz de trazer benefícios. 
Tampouco a questão resume-se à falta de conhecimento da melhor 
solução técnica para os problemas, pois “o que é necessário é um 
conjunto de arranjos institucionais que deem aos formuladores de 
políticas, provedores e cidadãos os incentivos para que adotem uma 
solução” (BANCO MUNDIAL, 2004, tradução livre, p. 11-12). 

Quanto ao setor privado, alguns dos entraves institucionais citados 
foram debelados, como a questão do marco regulatório e legal, insti-
tuído pela Lei Federal 11.445/2007. No entanto, as barreiras à entrada 
decorrentes do longo prazo dos contratos firmados entre municípios e 
Cesb, combinadas com o grande volume de recursos públicos destinados 
ao setor público nos últimos anos – em razão do PAC, que será mais 
bem explorado adiante –, fizeram a participação dos entes privados 
permanecer marginal em relação aos demais prestadores.

Deve-se mencionar também a prestação dos serviços por parte dos 
municípios, por meio de autarquias ou empresas públicas municipais. 
Apesar do predomínio das Cesb, alguns municípios optaram por pres-
tar o serviço diretamente, incluindo desde municípios menores até 
alguns de maior porte – Porto Alegre, por exemplo. Por um lado, a 
prestação direta pelos municípios, em alguns casos, pode incorrer em 
um problema de escala, em relação tanto aos montantes necessários 
para investimento e operação dos serviços quanto à equipe técnica 
responsável pelo serviço. Por outro lado, pode conferir maior autono-
mia na tomada de decisões e execução dos investimentos. Ainda, há 
a possibilidade de gestão associada, em que vários municípios podem 
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criar um consórcio com a finalidade de gerir e prestar conjuntamente 
os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Por fim, em relação ao financiamento do setor, as principais fontes 
de recursos disponíveis para investimento em saneamento básico 
no Brasil são: 

i) recursos onerosos provenientes dos fundos financiadores, 
quais sejam, FGTS, cujo agente financeiro repassador é a 
Caixa Econômica Federal, e Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor (FAT), cujo agente financeiro repassador é o BNDES; 

ii) recursos onerosos de financiamentos internacionais tais 
como do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
do Banco Mundial (BIRD), do KFW e da Jica; 

iii) recursos não onerosos, derivados das Leis Orçamen-
tárias Anuais (LOA) da União – também conhecidas 
como Orçamento Geral da União (OGU) –, dos estados  
e dos municípios; 

iv) recursos próprios dos prestadores de serviços, resultantes da 
geração de caixa operacional; 

v) aportes de entes públicos nos prestadores de serviços; e 

vi) venda de títulos de dívida (debêntures) no mercado privado.

A próxima seção tratará do histórico recente do setor, contem-
plando as principais políticas públicas relativas ao saneamento, os 
avanços ocorridos, bem como as dificuldades que ainda permanecem 
no caminho rumo à universalização do acesso à água e ao esgota-
mento sanitário.
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Histórico recente do setor

Principais políticas públicas do período
Em 2003, foi instituído o Ministério das Cidades e, com esse, a Secre-
taria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA). Apesar de não ser o 
único espaço relacionado à área no nível federal, a SNSA passou a ser 
um endereço de referência para o setor. 

A primeira gestão da SNSA diagnosticou os seguintes problemas do 
setor de saneamento: 

i) inexistência de planejamento setorial integrado; 

ii) falta de investimentos e ausência de uma política estável de 
investimentos; 

iii) má aplicação dos recursos; 

iv) dificuldades financeiras e problemas na gestão dos prestado-
res públicos; 

v) falta de programas de desenvolvimento institucional para 
reestruturar, modernizar e democratizar as empresas; e

vi) “vazio institucional”, caracterizado pela inexistência de uma 
política nacional regulatória (OLIVEIRA FILHO, 2006).

Com base na identificação desses problemas, as principais políticas pú-
blicas formuladas com o objetivo de superá-los foram, no âmbito do marco 
legal, institucional e regulatório: a Lei do Saneamento e o Plansab. Já no que 
diz respeito à disponibilidade de recursos para investimentos, destaca-se o 
PAC. Uma vez que essas políticas foram implementadas a partir de 2007, 
esta seção vai se concentrar no período que vai desse ano até 2014.



242 BNDES Setorial 45 | março 2017

Lei do Saneamento

A aprovação da Lei 11.445/2007 definiu as diretrizes nacionais para a presta-
ção dos serviços de saneamento. Essa lei estabelece os princípios fundamentais 
que devem orientar as políticas públicas de saneamento, podendo-se destacar: 

i) universalização do acesso; 

ii) integralidade da prestação; 

iii) articulação com outras políticas públicas para as quais   
o saneamento seja preponderante; 

iv) eficiência e sustentabilidade econômica; 

v) controle social; 

vi) transparência das ações; 

vii) adaptação das técnicas e processos às peculiaridades locais; 

viii) segurança, qualidade e regularidade; e

ix) integração com a gestão dos recursos hídricos.

A Lei 11.445/2007 promove diversos avanços. Um deles é o reco-
nhecimento da necessidade e da complexidade da construção de um 
modelo de gestão integrado e intersetorial. Além disso, na dimensão 
externa da intersetorialidade, a lei remete à articulação da política de 
saneamento com outras políticas (desenvolvimento urbano e regional, 
habitação, combate à pobreza, promoção da saúde, entre outras) nas 
quais o saneamento seja fator determinante. Já na dimensão interna, 
destaca-se o estabelecimento da integralidade, ou seja, do acesso a todos 
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os serviços de todos os componentes do saneamento, como um princípio 
(BRITTO et al., 2012). 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis), 
que fornece dados físicos e financeiros das condições de presta-
ção dos serviços de saneamento, também foi criado por meio da  
Lei 11.445/2007. Mesmo sendo de cunho declaratório por parte 
dos prestadores, o que tende a provocar uma superestimação dos 
dados disponíveis, esse sistema é um grande avanço na questão da 
transparência e do acesso à informação, posto que as estatísticas e os 
indicadores relativos aos serviços de saneamento estão disponíveis 
em consulta on-line, no sítio do Snis.

Ainda, essa lei vem para dar diretrizes a questões como: a titulari-
dade dos serviços e as responsabilidades do prestador; as condições 
de validade dos contratos entre concessionária e concedente, caso o 
serviço seja delegado; itens mínimos que devem constar nos contratos 
de programa ou concessão; a necessidade de elaboração, por parte dos 
municípios, de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB); e as 
normas que devem ser observadas na regulação dos serviços. Apesar de 
muitas dessas diretrizes não terem sido devidamente implementadas, 
a lei fornece o arcabouço jurídico para que sejam. 

A Lei 11.445/2007 trazia também a determinação de elaboração de um 
plano nacional de saneamento básico, pela União, sob a coordenação do 
Ministério das Cidades. Esse plano deveria seguir os mesmos princípios pos-
tulados na lei. A concretização dessa determinação ocorreu com o Plansab.

Plano Nacional de Saneamento Básico 

A formulação do Plansab iniciou-se em 2008 e tinha como objetivo con-
cretizar a determinação legal de: (i) definir objetivos e metas nacionais e 
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regionalizadas, de curto, médio e longo prazos; (ii) estabelecer diretrizes 
para o equacionamento dos condicionantes político-institucionais, le-
gais, econômico-financeiros, administrativos, culturais e tecnológicos;  
e (iii) propor programas, projetos e ações para cumprir as metas esta-
belecidas, identificando fontes de financiamento e procedimentos de 
avaliação sistemáticos das ações (BRITTO et al., 2012). 

O Plansab foi lançado em 2013 e trouxe contribuições importantes 
para o campo da política pública do saneamento. Uma delas foi o já 
mencionado conceito de déficit em saneamento, que passou a abranger 
não somente as situações de não atendimento, mas também as situações 
de atendimento precário, incluindo a dimensão qualitativa do acesso 
nesse indicador. 

Outra contribuição relevante foi a identificação da necessidade de 
substituir o financiamento de medidas estruturais por aquele destinado 
a medidas estruturantes. As primeiras, segundo o Plansab (BRASIL, 
2013, p. 25), “correspondem aos tradicionais investimentos em obras, 
com intervenções físicas relevantes nos territórios, para a conformação 
das infraestruturas físicas”, ao passo que as últimas são “aquelas que for-
necem suporte político e gerencial para sustentabilidade da prestação 
de serviços” e que se encontram “tanto na esfera do aperfeiçoamento 
da gestão, em todas suas dimensões, quanto na da melhoria cotidiana e 
rotineira da estrutura física”. Assim, o Plansab busca deslocar o foco do 
planejamento no setor, tradicionalmente pautado nos investimentos em 
obras físicas, para um melhor equilíbrio entre esses investimentos e as 
medidas estruturantes, pressupondo que o fortalecimento das medidas 
estruturantes permitiria mais eficiência, efetividade e sustentação dos 
investimentos em medidas estruturais.

Ademais, assim como a Lei 11.445/2007, o Plansab abrange uma visão 
intersetorial, tendo como consequência a necessidade de articular as 



245
Saneamento | O apoio do BNDES ao saneamento  

no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento

ações de política e gestão públicas desse setor com as demais pertinentes 
(meio ambiente, saúde, planejamento urbano etc.), o que é de grande 
importância para o alcance de outros objetivos do plano, como os da 
universalidade, equidade e integralidade (BRITTO et al., 2012).

Mais ainda, o Plansab aponta que as ações praticadas pelo Governo 
Federal têm elevada pulverização, baixa coordenação, além de ampla 
utilização de emendas parlamentares como instrumento de seu desen-
volvimento. Assim, os programas delineados no âmbito do Plansab têm 
como objetivo servir de referência para políticas e ações de saneamento 
básico no âmbito federal e fortalecer a cultura de planejamento do setor. 

Para traçar as metas de curto, médio e longo prazo, bem como as 
estimativas de investimento relacionadas a estas, o Plansab fundamen-
ta-se na análise situacional do déficit de saneamento, feita com base na 
evolução histórica e na situação dos indicadores do setor à época. Assim, 
o plano estabelece as metas para os serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário indicadas na Tabela 3, a serem alcançadas até 2033. 

Tabela 3 | Metas de atendimento do Plansab (%)

2010 Meta 2033

Água Abastecimento total 90 99

Esgoto Acesso à rede coletora ou fossa séptica 67 92

Tratamento do esgoto coletado 53 93

Fonte: Brasil (2013).

Para o alcance dessas metas, em vinte anos, o Plansab prevê um in-
vestimento total de R$ 122,1 milhões em abastecimento de água e 
de R$ 181,9 milhões em esgotamento sanitário (a valores de 2012).  
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A Tabela 4 apresenta a estratificação desses montantes segundo o pe-

ríodo e o serviço.

Tabela 4 | Necessidades de investimento estimadas pelo Plansab segundo o 
período (R$ bilhões)

Abastecimento de água Esgotamento sanitário

Investimento 
total 

Investimento 
médio anual 

Investimento 
total 

Investimento 
médio anual 

2014-2018 34,4 6,9 52,5 10,5

2019-2023 39,1 7,8 42,2 8,4

2024-2033 48,7 4,9 87,2 8,7

Total 122,1 6,1 181,9 9,1

Fonte: Brasil (2013).

Pode-se dizer, portanto, que o Plansab foi um marco institucional no 

saneamento, trazendo diretrizes e estratégias para a concretização de 

metas e necessidades de investimento mapeadas. Além disso, avançou 

nos temas da análise qualitativa dos indicadores de saneamento; da visão 

transversal e intersetorial; da necessidade de aprimoramento da gestão; 

e da ênfase no planejamento. 

Ressalta-se, por fim, que há previsão de revisão do Plansab de quatro 

em quatro anos, de forma a atualizar premissas, diagnósticos, diretrizes 

e necessidades de ações e investimentos. A primeira revisão está em 

curso atualmente. 
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Programa de Aceleração do Crescimento

O PAC foi criado pelo Decreto 6.025, de 22 de janeiro de 2007, e tinha 
como objetivo geral promover o crescimento sustentável do produto 
interno bruto (PIB) por meio de investimentos em infraestrutura, in-
cluindo infraestrutura social, como habitação, saneamento e transporte, 
estimulando o investimento privado e ampliando os investimentos 
públicos nesses setores.

Pode-se dizer que o PAC foi, para além de seus objetivos econômi-
cos, uma tentativa de superar os desafios de implementação de polí-
ticas de infraestrutura no ambiente político-institucional brasileiro. 
Isso porque, conforme aponta Pires (2015), a execução de grandes 
projetos de infraestrutura tem muitos desafios associados, pois mo-
biliza interesses diversos e conflitantes, é complexa do ponto de vista 
técnico-operacional, requer grandes volumes de recursos públicos e 
provoca impactos em muitos âmbitos – social, ambiental, econômico, 
territorial etc. Em adição a isso, essas questões tornam-se ainda mais 
críticas no ambiente político-institucional brasileiro. Disso originam-se 
ainda outros desafios para a gestão pública, como aqueles associados: 
à construção e à manutenção da governabilidade; à articulação intra 
e intergovernamental; à atuação dos órgãos de controle; à responsa-
bilização e garantia de direitos individuais, coletivos e difusos; e às 
demandas crescentes por participação da sociedade civil na formulação 
e controle de políticas públicas. 

Assim, o PAC 1 (2007-2010) constituiu-se de um conjunto de inves-
timentos públicos nos setores de transporte, energia, recursos hídricos, 
saneamento e habitação. O PAC 2 (2011-2014), por sua vez, teve como 
base seis áreas complementares, visando ser o principal componente 
estruturante dos investimentos em infraestrutura do país: 
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i) energia; 

ii) transportes;

iii) Cidade Melhor (ações de infraestrutura social e urbana); 

iv) Comunidade Cidadã (ações de ampliação na cobertura de 
serviços comunitários nas áreas de saúde, educação e cultura);

v) Minha Casa Minha Vida (programa habitacional com priori-
dade a famílias de baixa renda);

vi) Água e Luz para Todos (investimentos para a universalização 
do acesso à água e energia elétrica no país). 

No que diz respeito especificamente aos setores de água e esgoto, o PAC 

objetivava, respectivamente: (i) melhorar e expandir o abastecimento 

de água das áreas urbanas; investir em irrigação, estudos e projetos e na 

revitalização para ampliar a infraestrutura de abastecimento de água no 

Nordeste e regiões com escassez de água; e (ii) aumentar a cobertura de 

coleta e tratamento de esgoto, proteger os mananciais, despoluir cursos 

d’água e tratar os resíduos sólidos. 

As dotações destinadas ao saneamento no PAC 1 e 2 foram, respec-

tivamente, de R$ 40 bilhões e de R$ 45 bilhões. Esses recursos tiveram 

como fontes: repasses do OGU; financiamentos do BNDES e da Caixa 

Econômica Federal; e contrapartidas dos estados e municípios benefi-

ciados. Para que os entes públicos (Cesb, estados e municípios) tivessem 

acesso a esses recursos, foi criada uma excepcionalidade à Resolução 2.827, 

de 30 de março de 2001, do Conselho Monetário Nacional, permitindo 

o descontingenciamento de crédito para projetos selecionados pelo 

Ministério das Cidades. 



249
Saneamento | O apoio do BNDES ao saneamento  

no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento

O Quadro 1 expõe os valores contratados, até 2014, dessa dotação 
disponível, estratificados por grupos de municípios e também pelos 
anos das seleções realizadas pelo Ministério das Cidades.

Quadro 1 | Montantes contratados entre 2007 e 2014 no âmbito do PAC  
(R$ bilhões)

Seleções Categoria Contratado*

2007-2009 Municípios com mais de cinquenta mil habitantes 26,6

Municípios com menos de cinquenta mil habitantes 2,5

Setor privado 4,8

Subtotal 33,9

2011 Grupos 1, 2 e 3 10,9

2012 Grupo 1 9,4

2013 Grupos 1 e 2 4,0

2014 Grupo 3 2,7

2011-2014 Setor privado 4,1

Subtotal 31,1

Total 65,0

Fonte: Brasil (2014).

* Data de referência: 31 de outubro de 2014.

Nota: Grupo 1 – regiões metropolitanas, capitais e municípios acima de setenta mil habitantes no Norte, no Nordeste e no 

Centro-Oeste e acima de cem mil habitantes no Sul e no Sudeste. Grupo 2 – municípios entre cinquenta mil e setenta mil 

habitantes no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste e entre cinquenta mil e cem mil habitantes no Sul e no Sudeste.  

Grupo 3 – municípios abaixo de cinquenta mil habitantes.
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O valor total apresentado inclui não apenas esgotamento sanitário e 
abastecimento de água, mas também saneamento integrado, resíduos 
sólidos e desenvolvimento institucional. O item do saneamento que não 
está no quadro é a drenagem, cujos valores contratados correspondem 
a R$ 16,9 bilhões. Se somados aos outros valores, chega-se a um total 
de R$ 81,9 bilhões contratados em serviços de saneamento, o que cor-
responde quase à totalidade da dotação disponível.

Considerando que o investimento em serviços de água e esgotamento 
sanitário no período foi de R$ 67,4 bilhões – valores nominais, segundo 
Brasil (2016) –, pode-se dizer que o PAC foi parte significativa desse 
investimento, elevando expressivamente os montantes destinados ao 
setor perante o que vinha ocorrendo nos anos anteriores. 

Limitações e pontos de atenção do setor

Os avanços ocorridos no campo da formulação de política pública – com 
o Plansab –, no estabelecimento de um marco regulatório e institucional – 
com a Lei. 11.445/2007 – e na aplicação de recursos – com os valores 
destinados ao setor por meio do PAC 1 e 2 – acabaram por tornar ainda 
mais evidentes os problemas relacionados à gestão, ainda que existam 
exceções (HELLER, 2015). 

As limitações na gestão dos serviços, ponto mais crítico do setor, envolvem: 

(...) baixa capacidade de adequadamente planejar e executar obras; baixo nível 

de fiscalização quanto à correta e responsável aplicação de recursos públicos; 

incapacidade de assegurar sustentabilidade às intervenções realizadas; grande 

distância entre o caráter pontual das intervenções e seu enquadramento em um 

planejamento de mais longo alcance; modelos tarifários financeira e socialmente 

discutíveis; regulações inexistentes ou ineficazes; incipiente controle social; 
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inadequadas e, muitas vezes, conflituosas relações interfederativas; insuficientes 

relações intersetoriais (HELLER, 2015, p. 17-18).

Em relação às limitações de gestão apontadas, cabe fazer comentários 
acerca de dois pontos. No que concerne ao planejamento, conforme 
visto anteriormente, a Lei 11.445/2007 determina que o titular dos 
serviços – o município – deve elaborar o plano de saneamento básico. 
Este, por sua vez, deveria ser condição de validade dos contratos de 
prestação de serviços de saneamento e também de acesso aos recursos 
orçamentários da União, além de servir de diretriz para a alocação 
dos recursos públicos. No entanto, o prazo para que os gestores locais 
elaborem seus planos – inicialmente até 2010 – foi prorrogado diversas 
vezes, sendo a última data estabelecida (pelo Decreto 8.629, de 30 de 
dezembro de 2015) 31 de dezembro de 2017. 

Segundo Abar (2015), no universo de municípios regulados, que to-
talizavam 2.746 em 2014 (cerca de metade dos municípios brasileiros), 
45% dispõem de plano municipal de saneamento básico. Ressalte-se que, 
em 2009, esse número era de apenas 19%, tendo havido um aumento 
expressivo no período. Não obstante, ainda há um grande caminho a 
ser percorrido nesse aspecto.

Outro ponto a ser destacado diz respeito às relações interfederativas, 
pois tem se tornado recorrente, em especial nas regiões metropolitanas, 
a discussão acerca da titularidade da prestação de serviços entre Cesb e 
municípios. Essa questão foi objeto de um acórdão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) em 2013, acerca da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
1.842-RJ, que tratava da titularidade da prestação de serviços de sanea-
mento em regiões metropolitanas. Nesse documento, o STF postula 
que, nesses casos, a gestão dos serviços deve ser compartilhada entre 
estado e municípios. 
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Mais recentemente, essa problemática foi tratada pelo Estatuto da 
Metrópole (Lei 13.089, de 12 de janeiro de 2015), que estabelece que 
“os estados, mediante lei complementar, poderão instituir regiões me-
tropolitanas ou aglomerações urbanas (...) para integrar a organização, 
o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum” 
(BRASIL, 2015a), entre as quais se podem elencar os serviços de 
saneamento. Por sua promulgação recente, a efetividade dessa lei 
ainda não é uma realidade para a maior parte das regiões metropo-
litanas brasileiras. 

Por fim, não obstante as políticas públicas implantadas, os investi-
mentos nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
ainda encontram-se abaixo das necessidades mapeadas pelo Plansab. Da 
mesma forma, os indicadores de acesso aos serviços também se encontram 
longe da ampliação pretendida. A evolução desses indicadores (físicos 
e financeiros) será vista na próxima subseção.

Evolução dos indicadores físicos 
e financeiros no período
Os gráficos 3 e 4 demonstram os investimentos realizados nos ser-
viços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, segundo 
diversas estratificações.4 

Pode-se perceber que, de fato, há uma inflexão no período posterior a 
2009, quando os valores contratados no PAC começam a se refletir em 
investimentos, chegando a R$ 12,1 bilhões em 2014, um crescimento 
real de 88% em relação a 2007. A elevação desse montante, porém, não 

4 Conforme está explicitado no “Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto – 2014” (BRASIL, 2016), há diferenças nos 

valores totais conforme o tipo de agrupamento. Essas discrepâncias se devem a erros ou omissões no preenchimento 

dos dados por parte dos prestadores.
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conseguiu alcançar necessidade de investimentos anual mapeada pelo 
Plansab, que, na média entre 2014 e 2033, é de R$ 17,6 bilhões (atuali-
zados a preços de 2014). 

Gráfico 3 | Investimentos reais (atualizados a preços de 2014) nos serviços de 
água e esgotamento sanitário estratificados por fonte (R$ bilhões)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Recursos próprios 3,7 3,3 5,1 5,3 5,0 6,2 6,0 6,4

Recursos não onerosos 0,8 1,1 2,7 2,5 2,0 1,7 1,6 2,2

Recursos onerosos 1,9 3,3 3,4 3,7 3,3 3,1 3,2 3,5
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Investimento anual (Plansab): R$ 17,6 bilhões

Fonte: Brasil (2016).

Além disso, em relação à composição do total investido, perce-
be-se uma mudança de fontes de investimento, cuja participação 
de recursos de terceiros (onerosos e não onerosos) se amplia. Este é 
um reflexo da política de descontingenciamento de crédito vigente 
a partir do lançamento do PAC, no que diz respeito aos recursos 
onerosos e à maior disponibilidade de recursos do OGU no que 
concerne aos não onerosos. 

Ressalte-se também que a grande participação de recursos próprios 
nos investimentos não necessariamente implica que esses recursos sejam 
provenientes de disponibilidades de caixa do prestador. Isso porque, no 
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caso dos prestadores públicos, esses recursos podem ter como origem, 
por exemplo, aportes dos entes públicos – estados ou municípios.

Já no que diz respeito à divisão dos investimentos entre abastecimento 
de água e esgotamento sanitário, a evolução destes no período estudado 
é a exposta no Gráfico 4.

Gráfico 4 | Investimentos reais (a preços de 2014) nos serviços de água e 
esgotamento sanitário estratificados por destino de aplicação (R$ bilhões)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Esgoto 3,8 4,5 6,3 6,7 5,6 6,2 5,8 6,4

Água 3,3 3,8 5,0 5,1 4,8 5,1 5,4 5,8
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Investimento anual (Plansab): R$ 17,6 bilhões

Fonte: Brasil (2016).

Nota: Segundo os dados do Snis, existem ainda as categorias “despesas capitalizáveis” e “outros” podem se aplicar a 

ambos os serviços. No período analisado, a soma dessas categorias representam, em média, 16% dos recursos investidos. 

Para fins de análise, os investimentos dessas categorias foram redistribuídos de maneira ponderada entre água e esgoto. 

Mais uma vez, em nenhuma das duas destinações, os montantes investi-
dos chegam à necessidade de investimentos anual mapeada pelo Plansab, 
que, na média anual do período de 2014 a 2033, é de R$ 7,1 bilhões para 
o abastecimento de água e de R$ 10,5 bilhões para o esgotamento sani-
tário (a preços de 2014). A situação é mais preocupante no que concerne 
ao esgotamento, posto que, mesmo no ano em que mais se investiu em 
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toda a série histórica apresentada – 2014, com um investimento de  
R$ 6,4 bilhões –, ainda houve um déficit de 39% em relação aos mon-
tantes estimados para o atingimento das metas do Plansab.

Tabela 5 | Relação entre investimentos e déficit de acesso, na média  
2007-2014, por macrorregião (%)

Região Participação no déficit de 
acesso

Participação nos investimentos 
realizados

Água Esgoto Água Esgoto

Norte 28,0 13,4 5,9 2,8

Nordeste 30,0 32,0 24,5 13,2

Sudeste 34,8 29,1 47,1 60,5

Sul 5,1 16,7 12,7 15,4

Centro-Oeste 2,1 8,8 9,8 8,1

Fonte: Brasil (2016).

Com base na observação dos dados da Tabela 5, percebe-se a iniquidade 
já mencionada entre as regiões, no que concerne ao acesso aos serviços 
de saneamento vis-à-vis os investimentos destinados a sua ampliação. 
Nas regiões Norte e Nordeste, a participação nos investimentos realiza-
dos encontra-se abaixo da participação no déficit de acesso, tanto para 
os serviços de abastecimento de água, quanto para os de esgotamento 
sanitário. No Sul e no Centro-Oeste, a participação nos investimentos 
é significativamente maior que a participação no déficit para serviços 
de abastecimento de água e guarda uma relação quase linear no que 
concerne ao esgoto. 
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Por fim, a região Sudeste é a que mais investe tanto em água quanto 
em esgoto. Essa concentração de investimentos no Sudeste deve-se, 
principalmente, ao fato de que alguns dos prestadores que mais inves-
tem – as Cesb, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) – 
estão localizados nessa região. No período de 2007 a 2014, essas duas 
companhias estaduais foram responsáveis por 35% dos recursos totais 
investidos no país (BRASIL, 2016). 

Nos gráficos 5 e 6, serão apresentados os indicadores físicos de 
acesso aos serviços de água e esgoto, estratificados por região, em um 
comparativo entre 2007 e 2014.

Observa-se que houve avanços em ambos os índices e em todas as 
regiões. No comparativo entre os serviços, o maior avanço ocorreu 
no acesso ao esgotamento sanitário, tanto do ponto de vista relativo, 
quanto do absoluto. Já na comparação entre as regiões, o Nordeste 
foi a que mais ampliou seu índice de atendimento de água, relativa e 
absolutamente. Não obstante, o índice de atendimento dessa região 
ainda está cerca de dez pontos percentuais abaixo da média nacional. 
Em relação ao esgotamento sanitário, a região que mais ampliou o 
atendimento em termos absolutos foi o Sudeste, enquanto o Norte 
teve o maior avanço relativo. 

No que diz respeito à situação das regiões em relação à média bra-
sileira, nos dois momentos avaliados, os índices de atendimento do 
Norte e do Nordeste estão muito abaixo da média nacional, tanto em 
água quanto em esgotamento sanitário. Centro-Oeste, Sul e Sudeste 
encontram-se acima da média nacional no acesso ao abastecimento 
de água, ao passo que, no acesso ao esgotamento sanitário, apenas a 
região Sudeste está acima da média do Brasil em ambos os anos. 
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Gráfico 5 | Índice de atendimento total de abastecimento de água por região (%)

Brasil Norte Centro-Oeste Nordeste Sudeste Sul

2007 80,9 52,9 87,7 68,7 90,9 86,2

2014 83,0 54,5 88,9 72,9 91,7 88,2
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Gráfico 6 | Índice de atendimento total de esgotamento sanitário por região (%)

Brasil Norte Centro-Oeste Nordeste Sudeste Sul
2007 42,0 5,1 43,9 18,9 65,3 31,5

2014 49,8 7,9 46,9 23,8 78,3 38,1
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Fonte: Brasil (2016).

Fonte: Brasil (2016).
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A apresentação dos dados de investimento no setor seguidos dos dados 
de avanços nos indicadores de acesso pode ensejar uma abordagem que 
busque averiguar se os montantes investidos foram compatíveis com a 
ampliação dos índices ocorridos. Porém, esse tipo de comparação, com 
base nesses dados, pode incorrer em algumas dificuldades. 

Primeiramente, há um tempo de maturação entre a realização do 
investimento e sua concretização em melhoria de acesso. Ademais, 
parte dos investimentos em abastecimento de água e esgotamento é 
destinada à reposição dos sistemas ou mesmo à melhoria da qualidade do 
atendimento já existente, finalidades que não resultam necessariamente 
em elevação do índice de acesso. No nível de agregação dos dados de 
investimento disponíveis e uma vez que os dados de acesso do Snis não 
levam em conta a eventual melhoria qualitativa do acesso, a comparação 
direta entre montante investido e melhora do índice torna-se bastante 
imprecisa. Não obstante, a incorporação de aspectos qualitativos aos 
dados de acesso do Snis é algo que deve ser perseguido, melhorando a 
avaliação das efetividades dos investimentos realizados.

Apesar da existência, mapeada na literatura sobre o tema, de problemas 
de gestão e planejamento que impactam negativamente a elaboração e 
a execução de projetos, bem como a adequação deles aos déficits exis-
tentes, não é possível saber em que medida os montantes despendidos 
foram mais ou menos eficazes em relação a seus objetivos com os dados 
apresentados. O que se pode afirmar é que os valores investidos estão 
abaixo das necessidades mapeadas pelo Plansab e que os índices de acesso 
não evoluíram de forma satisfatória para que seja possível alcançar as 
metas contidas nesse plano. 

A próxima seção tratará do apoio do BNDES ao saneamento no âm-
bito do PAC. Esse recorte foi escolhido por esse programa ter sido a 
principal política pública de destinação de recursos ao setor durante 
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oito anos (2007-2014) e também pela necessidade de avaliar a atuação 
do Banco como órgão executor desta política. Assim, serão analisados 
tanto o perfil do apoio aprovado quanto a execução dos projetos e a 
experiência operacional proveniente dessa execução.

O apoio do BNDES ao 
PAC – Saneamento

Representatividade do apoio do 
BNDES ao PAC – Saneamento 
Antes de adentrar a análise do apoio do BNDES ao PAC – Saneamento, 
cabe ressaltar que há, na instituição, diversas formas de apoio ao setor, 
cujas condições financeiras figuram entre as mais favoráveis concedidas 
pelo Banco. Assim, o financiamento ao setor de saneamento pode se dar 
por meio de operações de crédito tradicionais, por meio de emissão de 
debêntures e também por meio de participação acionária. Mais ainda, o 
BNDES apoia os mais diversos tipos de prestadores de serviços de água 
e esgoto, tanto públicos como privados. 

Tabela 6 | Valores aprovados pelo BNDES x valores totais contratados no 
âmbito do PAC – Saneamento

Seleções Contratado total*  
(R$ bilhões)

Aprovado BNDES  
(R$ bilhões)

% BNDES/total

PAC 1 29,1 3,1 10,7

PAC 2 27,0 2,6 9,7

Total 56,1 5,7 10,2

Fonte: Elaboração própria, com base em Brasil (2014) e dados do BNDES.

* Excetuando PAC – Mercado, cujos projetos não foram selecionados via instrução normativa.
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Não obstante, é importante expor também que, assim como os investi-
mentos no âmbito do programa tiveram grande peso nos investimentos 
totais do setor em razão do descontingenciamento possibilitado pelo 
PAC, conforme mencionado na subseção “Breve diagnóstico do acesso 
aos serviços de água e esgoto”, no âmbito do BNDES, esse dado também 
é verdadeiro, sendo as operações do PAC grande parte da carteira de 
operações em saneamento.

Será analisado, portanto, o financiamento do BNDES ao setor de 
saneamento, mais especificamente água e esgoto, no âmbito do PAC. 
Essa análise será realizada por uma amostra de 44 operações, que di-
zem respeito aos financiamentos destinados a entes públicos no PAC,5 
aprovados6 entre 2007 e 20147 pelo BNDES. 

Dito isso, é possível iniciar a investigação acerca do apoio do BNDES ao 
PAC – Saneamento por meio de uma análise de sua representatividade. 

Percebe-se que a participação do BNDES foi similar nas duas fases 
do programa, tendo uma média de 10,2% de participação nos recursos 
totais destinados ao PAC – Saneamento. 

Na seção seguinte, será possível analisar mais pormenorizadamente 
as características dos projetos selecionados na amostra deste trabalho. 

5 Optou-se por trabalhar apenas com operações selecionadas pelas instruções normativas do Ministério das Cidades 

referentes a projetos de saneamento, de forma a tornar a amostra mais homogênea em relação aos trâmites institucionais 

que passaram e aos critérios de seleção a que foram submetidas. Assim, as operações da amostra são aquelas que têm 

como beneficiários entes públicos (Cesb, estados e municípios). 

6 A data de aprovação, no BNDES, refere-se à data da decisão da diretoria em acolher a operação de crédito.

7 Ressalte-se que uma operação foi aprovada em 2015, sendo referente a uma seleção do PAC de 2014. Trata-se de 

operação da Sabesp concernente à ligação entre as represas de Jaguari e Atibainha, investimento programado de 

maneira emergencial diante da crise hídrica de 2014 no Sudeste, cujo montante financiado é de R$ 747 milhões. Para 

fins de comparação com outros dados, como o Snis (que dispõe de dados até 2014) e o Balanço do PAC apresentado, 

essa operação foi incluída em 2014.
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Características dos projetos aprovados: 
dados financeiros e físicos

Características financeiras do apoio

Como dito anteriormente, a amostra selecionada contempla 44 ope-
rações de crédito, referentes a entes públicos, aprovadas no BNDES 
entre 2007 e 2014 no âmbito do PAC – Saneamento. A cada operação 
de crédito normalmente estão associadas mais de uma intervenção em 
mais de uma localidade. Assim, as operações aprovadas contemplavam 
197 intervenções em 190 municípios. Em relação à divisão entre água e 
esgoto, os valores e o número de operações de financiamento aprovadas 
no período estão na Tabela 7.

Tabela 7 | Financiamentos aprovados pelo BNDES estratificados entre água e esgoto

Água Esgoto

Número de 
operações

Financiamento  
(R$ milhões)

Número de 
operações

Financiamento  
(R$ milhões)

 34  2.637,4  30  3.107,0 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados BNDES.

Quanto ao número de operações, 14 foram destinadas exclusivamente 
a projetos de abastecimento de água, dez exclusivamente a projetos de 
esgoto e vinte que contemplavam os dois projetos. Além disso, percebe-se 
que os valores de investimento e financiamento totais em esgoto são 
significativamente maiores do que aqueles relativos ao abastecimento 
de água, em consonância com o maior déficit no acesso ao primeiro 
serviço que no acesso ao último. 

Os valores financiados, por sua vez, têm a estratificação exposta nos 
gráficos 7 e 8, segundo região e tipo de prestador.
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Centro-Oeste Norte Nordeste Sudeste Sul
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Gráfico 7 | Estratificação dos financiamentos aprovados em água e esgoto  
por região

Gráfico 7A | Financiamento aprovado em esgoto

Gráfico 7B | Financiamento aprovado em água

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.
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Gráfico 8 | Estratificação dos financiamentos aprovados em água e esgoto por 
tipo de prestador

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.

Cesb Município Estado
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Gráfico 8A | Financiamento aprovado em esgoto

Gráfico 8B | Financiamento aprovado em água
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Nos gráficos 7 e 8, percebe-se uma grande concentração dos inves-
timentos nas regiões Sul e Sudeste, além do predomínio das Cesb, em 
linha com predominância geral desse tipo de prestador no atendimento 
à população, como visto na subseção “Estrutura do setor de saneamento 
no Brasil”. 

Ao focar nas operações apoiadas, percebe-se que a concentração dos 
financiamentos nas Cesb ajuda a explicar a concentração regional do 
apoio, posto que as companhias do Sudeste e do Sul são as que mais 
investem. Das 29 operações com Cesb, 22 (76%) são no Sul e no Sudeste 
e concentram-se em seis Cesb. 

Depois dessa análise do apoio financeiro aprovado pelo BNDES para 
projetos do PAC – Saneamento destinados a entes públicos no inter-
valo de tempo de 2007 a 2014, deve-se então seguir para a avaliação das 
entregas físicas desse apoio. 

Características físicas do apoio

Para análise das entregas físicas, realizou-se uma estratificação em cinco 
indicadores nos projetos de abastecimento de água – aumento de capa-
cidade de captação de água bruta, aumento de capacidade de tratamento 
de água, ligações de água realizadas, implementação de rede de água e 
pessoas ligadas à rede de água – e quatro nos projetos de esgotamento 
sanitário – ligações de esgoto realizadas, implementação de rede de es-
goto, aumento da capacidade de tratamento de esgoto e pessoas ligadas 
à rede de esgoto. 

Nos dois serviços, buscaram-se indicadores que representassem todas 
suas etapas. No caso do abastecimento de água, começa-se pela capta-
ção, passando pelo tratamento e transporte (rede de abastecimento), 
até chegar ao abastecimento de água efetivamente (ligações e pessoas 
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ligadas à rede). Já no esgotamento sanitário, faz-se o caminho inverso, 
indo da coleta do esgoto (ligações e pessoas ligadas à rede), passando 
por seu transporte (rede) para chegar ao tratamento.

Esses indicadores têm grande representatividade da contribuição dos 
projetos para a melhoria dos serviços, mas não são exaustivos de todas 
as entregas físicas. Isso porque há intervenções – como o investimento 
em reposição e melhoria dos equipamentos ou em desenvolvimento ins-
titucional dos prestadores de serviço – que não se refletem diretamente 
nos índices selecionados ou não resultam em elevação. 

Mais ainda, os indicadores físicos, diferentemente dos financeiros, não 
são passíveis de serem agregados entre si, uma vez que são denominados 
em unidades distintas. Na medida em que nessa análise os valores finan-
ciados não foram estratificados segundo sua relação com os indicadores 
físicos, e sim de forma mais agregada de acordo com o serviço – água 
ou esgoto –, tampouco é possível comparar cada um com os valores 
totais do financiamento. Por todos esses motivos, novamente, cabe a 
ressalva de que a comparação entre os valores investidos e financiados e 
as entregas físicas apresentadas é extremamente imprecisa e, portanto, 
não foi realizada neste estudo.

A Tabela 8 mostra as entregas físicas aprovadas, estratificadas por 
região geográfica.

Em relação aos números absolutos totais, observa-se que o número de 
ligações, pessoas conectadas à rede e implementação da rede dos servi-
ços de esgoto é bastante superior aos mesmos indicadores dos serviços 
de abastecimento de água. Esse fato acompanha as distintas situações 
desses dois serviços no país, uma vez que o déficit no atendimento à 
população com esgotamento sanitário é bastante superior ao de abaste-
cimento de água e também ao maior montante de recursos destinados a 
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investimentos em esgoto, no que diz respeito a essa amostra. Também 
por isso, os investimentos nos serviços de esgoto concentram-se mais em 
expansão da rede e ampliação dos indivíduos atendidos do que aqueles 
em abastecimento de água, que, muitas vezes, têm finalidades – desen-
volvimento institucional, reposição de equipamentos – que não geram 
expansão dos serviços, mas são de suma importância para aumentar a 
qualidade deles. 

Tabela 8 | Entregas físicas previstas nos serviços de água e esgoto, 
estratificadas por região (%)

Tabela 8A | Água (totais em números absolutos e regionais em %)

Aumento da 
capacidade 
de captação 

de água bruta 
previsto

Aumento da 
capacidade de 
tratamento de 
água previsto

Ligações 
de água 
previstas 

Implementação 
de rede de 

água prevista

Pessoas 
ligadas à 
rede de 

água

Total Litros por 
segundo (l/s)

13.942

Litros por 
segundo (l/s)

13.878

Número de 
ligações
277.882

Quilômetros  
(km)
1.679

N. de 
habitantes 

(1 eco =  
4 pessoas)
1.566.270

Centro-
Oeste

0 4 0 0 0

Norte 0 2 5 7 4

Nordeste 46 37 12 35 19

Sudeste 39 11 66 36 59

Sul 15 46 17 22 18
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Tabela 8B | Esgoto (totais em números absolutos e regionais em %)

Ligações de 
esgoto previstas

Implementação 
de rede de esgoto 

prevista

Aumento da 
capacidade de 
tratamento de 
esgoto prevista

Pessoas 
ligadas à rede 

de esgoto

Total Número de 
ligações
447.413

Quilômetros  
(km)
6.588

Litros por 
segundo (l/s)

11.244

N. de 
habitantes 

(1 eco =  
4 pessoas)
3.431.660

Centro-
Oeste

2 0 0 1

Norte 0 3 3 1

Nordeste 8 6 4 7

Sudeste 42 33 35 37

Sul 48 58 58 53

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.

No que concerne à proporção destinada a cada região geográfica na 
expansão dos indicadores apresentados, observa-se a predominância 
do Sul e do Sudeste, o que está em linha com suas participações nos 
valores financiados. Da mesma forma, a participação reduzida das re-
giões Norte e Centro-Oeste é reflexo do escasso número de operações 
realizadas nessas localidades. Das dez Cesb existentes nas duas regiões, 
apenas uma contratou financiamentos no BNDES no âmbito do PAC. 
Na região Norte, apesar de todos os estados disporem de companhias 
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de saneamento, a única operação contratada tem como beneficiário o 
estado do Acre.8 

Por fim, chama atenção a proporção elevada com que aparece o Nor-
deste nos indicadores relativos ao abastecimento de água. Esse aspecto é 
congruente com o fato de que a região sofre constantemente com estresse 
hídrico e, mesmo em seus centros urbanos, ainda há racionamento de 
água. Ao mesmo tempo, houve empresas e entes nessa região que foram 
capazes de obter crédito no BNDES e realizar projetos. 

Já em relação aos projetos de esgotamento sanitário, a participação da 
região Nordeste é bastante reduzida, o que aponta para uma priorização 
dos investimentos em água em detrimento ao projeto de esgoto por parte 
dos entes públicos. A situação dos serviços de coleta e tratamento de 
esgoto, porém, é bastante crítica na região. 

Tendo sido apresentados os dados financeiros e físicos relativos ao 
momento da aprovação do projeto, isto é, os valores previstos tanto em 
investimento e financiamento quanto em entregas reais das operações 
aprovadas – traduzidas em números de ligações, quilômetros de rede, 
capacidade de tratamento de água etc. –, foi possível realizar uma análise 
mais detalhada do perfil do apoio do BNDES a beneficiários públicos 
no âmbito do PAC – Saneamento. 

A predominância das Cesb como beneficiárias está em linha com a 
realidade do país, posto que essas companhias são responsáveis pela 
maior parte da prestação dos serviços de água e esgoto. Não obstante, 
a concentração desse apoio em parte das companhias é explicada pela 

8 Ressalva-se que há, na região Norte, duas operações de saneamento contratadas no âmbito do PAC – Mercado, tendo 

como beneficiária a empresa privada Manaus Ambiental S.A., cujo controle pertence à Saneamento Ambiental Águas do 

Brasil (Saab). Essas operações não entraram na amostra em razão dos motivos já apontados no item “Principais políticas 

públicas do período”, mas têm contribuição significativa para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário da cidade de Manaus, cidade mais populosa da região Norte.
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heterogeneidade do universo de beneficiários no que diz respeito à ca-
pacidade técnica e à sustentabilidade econômico-financeira, refletindo 
aqueles entes capazes de acessar os recursos do BNDES. A maior parte 
das companhias apoiadas concentra-se nas regiões Sul e Sudeste, sendo 
a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a Companhia de 
Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) e a Saneamento de Goiás 
(Saneago) exceções nesse contexto. 

Assim, os dados dos financiamentos concedidos pelo BNDES refletem 
os beneficiários que realizam investimentos no país e buscaram financia-
mento, passando pelos critérios de seleção do PAC, haja vista que não 
houve escassez de recursos. Dessa forma, é um indicador dos beneficiá-
rios com capacidade financeira de acessar recursos onerosos, bem como 
da capacidade técnica de formular projetos adequados aos critérios de 
seleção das instituições financeiras e do Ministério das Cidades. 

Essa maior capacidade técnica e financeira relaciona-se com os níveis 
de desenvolvimento das regiões Sul e Sudeste, que influenciam o nível 
de suas instituições. Assim, os diferentes graus de desenvolvimento das 
regiões do país e de seus respectivos ambientes institucionais levam a 
distintas capacidades de seus entes e empresas públicas. 

Dessa forma, as empresas e entes mais capacitados costumam estar 
nas regiões com menores níveis de déficit nos serviços de saneamento. 
Não obstante, ressalta-se que, mesmo em cidades, estados e regiões com 
renda elevada, por exemplo, há parcelas da população cujo acesso ao 
abastecimento de água e esgotamento sanitário é precário, seja pela falta, 
seja pela baixa qualidade dos serviços. Assim, todos os investimentos 
nesses serviços são pertinentes, mesmo nas regiões com maiores índices 
de acesso ao saneamento. Pode-se tomar como exemplo o caso da Sabesp, 
cujo índice de atendimento urbano de coleta de esgoto é de 88,6%, bem 
acima da média nacional. Contudo, a população urbana não atendida 
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chega a quase três milhões de habitantes. O que se faz necessário é a 
elevação dos montantes destinados à expansão dos serviços nas locali-
dades em que não há prestação adequada, tampouco investimento para 
reverter esse quadro.

Por fim, essa concentração é consequência também do fato de que muitos 
beneficiários tiveram acesso a recursos não onerosos – por repasse dos es-
tados ou diretamente por recursos do OGU disponibilizados via PAC –, o 
que reduziu a demanda por recursos onerosos, que, conforme mencionado, 
exigem maior estrutura técnica e sustentabilidade econômico-financeira. 

Depois dessa caracterização do apoio, é possível prosseguir para 
a análise da execução das operações contratadas e da experiência 
operacional proveniente do contato com os beneficiários durante o 
acompanhamento dos projetos. 

Execução dos projetos e 
experiência operacional
Apesar de não serem complexos do ponto de vista da engenharia ne-
cessária para sua execução, projetos de saneamento costumam ter um 
prazo longo de implantação, pois abrangem muitas intervenções, de 
naturezas diversas. Em adição a isso, o investimento deve levar em 
conta não apenas a execução adequada da obra no aspecto da técnica, 
mas também – muito importantes – questões relativas ao planejamento 
urbano, ao uso adequado dos recursos hídricos e ao cuidado com o meio 
ambiente, por exemplo, o que traz complexidades adicionais.    

Além dessas questões, há também características específicas do setor no 
país, que, como dito anteriormente, tem diversos entraves relacionados 
à gestão. Entre esses, cabe sublinhar, para os fins de análise desta seção, 
aqueles concernentes à capacidade de planejamento e execução das 
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intervenções e à inserção destas em um planejamento mais abrangente 
e de mais longo prazo. 

A isso se somam particularidades do PAC, como a aprovação dos 
projetos passíveis de apoio em chamadas, isto é, em janelas temporais 
definidas, bem como um cronograma curto de análise dos pleitos. A 
Figura 2 é um fluxograma do processo de habilitação e contratação dos 
projetos no âmbito do PAC.

Figura 2 | Fluxograma de habilitação e contratação de projetos no âmbito do PAC

Inscrição de 
carta-consulta 
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

STNAgente financeiro Cliente Agente financeiro Agente financeiro 
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Cumprir as condições
prévias à contratação

Contratação de 
operação de crédito

Proponente Agente financeiro Ministério 
das Cidades

Proponente Proponente

Fonte: Elaboração própria.

O fato de que os projetos deviam ser apresentados em uma janela de 
tempo específica, aliado à intermitência e à imprevisibilidade de dis-
ponibilidade de recursos para o setor, fez haver uma precipitação nessa 
apresentação dos projetos, que ainda não estavam maduros. Assim, não 
obstante, na primeira fase do PAC, ter havido aproveitamento, por 
parte de alguns beneficiários, de um banco de projetos já existentes, 
mas ainda não postos em prática devido à escassez de investimentos, 
muitas intervenções foram propostas em estado bastante incipiente, 
para aproveitar a janela temporal de aprovação. 

Além disso, o cronograma proposto pelo Ministério das Cidades para 
execução de todas as etapas entre o nível 5 (emissão do termo de habili-
tação) e 10 (contratação de operação de crédito) em geral contemplava 
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um prazo de quatro meses, o que por vezes acabou restringindo os 
procedimentos de análise da operação de crédito pelos agentes finan-
ceiros. Como consequência do prazo exíguo aliado à baixa maturidade 
de alguns projetos, foram propostas, no contrato de financiamento, 
obrigações específicas e condições de liberação de recursos que tinham 
como objetivo mitigar os riscos identificados na etapa de análise da 
operação. Ocorreu que, em muitos casos, os beneficiários encontraram 
grande dificuldade para superar os condicionantes contratuais.

Em relação aos entraves mapeados, podem-se identificar os seguintes: 

i) problemas de gestão; 

ii) problemas na implantação dos projetos; 

iii) alteração do orçamento inicialmente previsto; 

iv) atrasos nas execuções das obras; e 

v) dificuldades relativas à obtenção de licenças e a deficiências 
cadastrais de diversas ordens. 

Esses fatores, ainda que possam ser considerados de maneira apartada 
para fins de análise, são interdependentes.

No que concerne aos problemas de gestão, conforme já mencionado, 
destacam-se os seguintes: 

i) ausência de planejamento de médio e longo prazo; 

ii) dificuldades em identificar suas deficiências, elaborar proje-
tos e implementá-los;

iii) baixa capacidade de execução e acompanhamento dos  
investimentos; 
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iv) equipes reduzidas para elaboração de grande número de lici-
tações simultâneas; e

v) descontinuidade administrativa. 

Já em relação à implantação de projetos, muitos problemas foram decor-
rentes do fato de que foram elaborados sem ter como base peças de plane-
jamento prévias – Plano Diretor, Plano Municipal de Saneamento Básico e 
Resíduos Sólidos etc. Mesmo aqueles que foram baseados no planejamento 
municipal (conforme exigência da Lei 11.445/2007), muitas vezes, eram 
descolados das necessidades futuras do município ou não contemplavam 
uma visualização e um gerenciamento adequados dos recursos hídricos. Por 
isso, observaram-se muitas mudanças de escopo dos projetos. As mudanças 
também resultaram de novas pautas provenientes da agenda política, em 
razão de demandas não previstas, causadas por problemas emergenciais, ou 
mesmo por motivos eleitorais. Relacionada ao último ponto está também a 
frequente alteração do quadro técnico responsável pelas obras, em especial 
naquelas que tinham como beneficiário a administração direta – estados 
ou municípios –, levando à não continuidade do projeto.

A própria falta de maturidade inicial dos projetos, que gerou modifica-
ções neles, acarretou a alteração do orçamento inicialmente previsto. Além 
disso, pela escassez de recursos destinados ao setor nos anos anteriores 
ao PAC, muitos projetos que estavam aguardando financiamento tinham 
orçamentos desatualizados, ainda que estivessem em estágio mais maduro. 

Todas essas questões apresentadas – projetos incipientes, problemas 
de gestão, alterações orçamentárias – acabaram por gerar atrasos nas 
execuções das obras. Os atrasos também foram gerados, em alguns casos, 
por dificuldades na obtenção de licenças ambientais e na regularização 
fundiária; pelo atraso dos processos licitatórios; e pela falta de recursos 
próprios dos beneficiários para suportar as contrapartidas aos projetos.



274 BNDES Setorial 45 | março 2017

Com base nesse diagnóstico e tendo havido a constatação de que 
uma grande quantidade de intervenções do PAC 1 estava atrasada 
ou sequer iniciada, por motivo de inércia dos beneficiários ou por 
razões alheias a eles, o BNDES procurou, em consonância com as 
providências tomadas pelo Poder Executivo Federal, dar encami-
nhamentos para operações de crédito sob sua responsabilidade que 
estavam nessa situação. Dessa forma, foram negociadas, com os 
beneficiários, propostas para atingir a finalidade contratual, ainda 
que reduzida, em um prazo pactuado. 

Dentre as iniciativas tomadas pelo Governo Federal para solucionar 
problemas relativos a intervenções do PAC, destacam-se a Portaria 287, 
de 28 de junho de 2013, e a Portaria 43, de 28 de janeiro de 2014, 
do Ministério das Cidades. A primeira trata das medidas a serem 
tomadas pelos agentes financeiros nas operações do PAC com parcela 
já desembolsada, de forma a dar andamento aos projetos. Já a segunda 
estabelece procedimentos a serem adotados em relação a Termos de 
Compromisso celebrados no âmbito do PAC cuja execução do objeto 
esteja paralisada – exceto para os casos em que esta seja resultante 
de fatores externos ao executor do projeto. 

O BNDES promoveu uma readequação das operações do PAC 1, 
partindo dessas orientações, buscando seguir as seguintes diretrizes: 
para operações com baixa execução financeira e física, foram pro-
postas soluções que envolvessem redução de escopo e cancelamento 
de saldo, de forma a facilitar a finalização das intervenções. Para 
operações com perspectiva de finalização do projeto inicial, foram 
propostas soluções que envolvessem prorrogação do prazo de utili-
zação dos recursos e pactuação de um plano de ação com o benefi-
ciário, de forma a retomar e/ou acelerar as obras e, assim, assegurar 
a conclusão do projeto. 
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O resultado dessas diretrizes foi o cancelamento de R$ 158 milhões 
contratados no âmbito de operações do PAC 1, acompanhados por re-
dução dos escopos e, portanto, das entregas físicas dos projetos. Com 
as reestruturações realizadas, foi possível chegar ao nível de execução 
financeira de 91%. 

Tabela 9 | Execução financeira dos projetos estratificada por tipo de serviço e 
fase do PAC

PAC 1 (2007-2010) PAC 2 (2011-2014)

Água Esgoto Total Água Esgoto Total

Aprovado  
(R$ milhões)

 1.189  1.923  3.112  1.447  1.184  2.631 

Aprovado ajustado  
(R$ milhões)

 1.130  1.824  2.955  1.447  1.184  2.631 

Realizado  
(R$ milhões)

 1.033  1.668  2.701  134  233  367 

% Cancelado/
aprovado

5 5 5  -   -   -  

% Realizado/
aprovado ajustado

91 91 91 9 20 14

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.

Uma vez que, mesmo as operações do PAC 1, iniciado em 2007, não 
estão totalmente concluídas, é possível observar o extenso prazo de 
execução das obras.

Considerando a experiência do PAC 1, houve, por parte do BNDES, 
no PAC 2, um esforço de aprovar operações de maior vulto, de forma a 
ganhar escala em seu acompanhamento e evitar dificuldades encontradas 
nos projetos do PAC 1. Dessa maneira, a seleção dos projetos passou a 
ser mais criteriosa em relação às capacidades técnicas dos beneficiários, 
à maturidade do projeto apresentado e a possíveis entraves percebidos 
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no momento da análise do pleito – como falta de licitação, de licenças 
ambientais ou regularidade fundiária. 

Como consequência, tem-se que o número de operações dessa 
amostra apoiadas no âmbito do PAC 2 (17) é menor do que aque-
las do PAC 1 (27), e o tíquete médio da segunda fase do programa  
(R$ 154 milhões por operação) é maior do que o da primeira fase  
(R$ 116 milhões). Isso também se refletiu no número de beneficiários 
apoiados em cada fase do programa. No PAC 1, foram aprovados 
financiamentos para 18 beneficiários distintos, ao passo que, no 
PAC 2, foram apenas nove beneficiários.

Tabela 10 | Execução financeira dos projetos estratificada por tipo de 
beneficiário e fases do PAC (R$ milhões)

PAC 1 PAC 2 PAC 1 e 2

Estados e 
municípios

Cesb Total Estados e 
municípios

Cesb Total Estados e 
municípios

Cesb Total

Aprovado 682 2.431 3.112 105 2.526 2.631 786 4.957 5.744

Aprovado 
ajustado

647 2.308 2.955 105 2.526 2.631 751 4.834 5.586

Realizado 537 2.164 2.701 18 348 367 555 2.512 3.068

Realizado/
aprovado 
ajustado 
(%)

83 94 91 18 14 14 71 51 55

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.

O fato de que as operações com municípios e estados concentraram-se 
na primeira fase do PAC, cujas dificuldades encontradas nos projetos já 
foram em sua maior parte identificadas, faz o percentual de execução 
financeira total nas operações com esses entes ser bastante superior 
em relação às Cesb. Também como consequência, o total aprovado em 
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operações com estados e municípios diminuiu consideravelmente entre 
as duas fases do programa.

Ao mesmo tempo, verifica-se que a execução do PAC 2 tem índices 
baixos. Apesar do menor prazo de execução dos projetos, uma vez que 
essa fase do programa se inicia em 2011, o percentual de realização é 
aquém do esperado. Esse fato se deve a alguns fatores. 

Um deles é que, apesar da diretriz de concentração do financiamento 
em investimentos de grande vulto, buscando melhorar o contato com 
o beneficiário e também priorizar a interação com entes e empresas 
com capacidade técnica e sustentabilidade financeira já comprovada 
em relacionamentos anteriores, na segunda fase do PAC, o problema 
relacionado à maturidade dos projetos permaneceu. Mesmo os bene-
ficiários com boa capacidade de planejamento e execução de projetos 
apresentaram pleitos ainda muito incipientes, com necessidade de maior 
elaboração ou revisão em momento posterior à aprovação.

Isso se deu, pois, no PAC 1, os beneficiários dispunham de um banco 
de projetos – mesmo que muitos fossem ainda bastante incipientes – 
que estavam aguardando recursos. No momento do PAC 2, porém, 
entre os esforços concentrados na execução das operações já em curso 
e a necessidade de apresentação de novos pleitos em janelas de tempo 
determinadas pelo processo de habilitação e aprovação do PAC, restaram 
pouco tempo e pouca disponibilidade técnica para a elaboração adequada 
de novos projetos. Assim, muitos pleitos foram realizados para cumprir 
a janela de seleção do PAC e, posteriormente, o prazo de contratação 
por parte do BNDES sugerido no âmbito do programa. 

Mais uma vez, portanto, incorreu-se na questão, já presente no PAC 1, 
de adiamento do cumprimento de algumas obrigações ou apresentação 
de informações importantes para outras etapas – como contratação ou 
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liberação – resultando em operações aprovadas, mas ainda com baixo 
índice de liberação, ou mesmo sem nenhum desembolso, impactando 
negativamente o percentual de execução. Ademais, a maior concentração 
de operações, elevando o tíquete médio, faz a paralisação ou o atraso em 
apenas uma operação ter um impacto maior em desembolsos.

Outro fator explicativo desse baixo índice de realização financeira é 
que 57% (R$ 1.523 milhões) dos recursos aprovados no âmbito do PAC 2 
o foram em 2014 e 2015. Assim, parte dos projetos ainda não dispôs de 
tempo hábil para avançar em sua execução física e, portanto, financeira, 
estando em curso normal de execução. Esse grande volume de recursos 
aprovados no último ano deve-se, em parte, a muitos beneficiários 
terem se esforçado para aprovar pleitos na última janela de seleção do 
PAC, já prevendo uma nova escassez de recursos para o setor com o fim 
do descontingenciamento. Assim, mais uma vez, foram apresentados 
projetos pouco maduros e com questões pendentes. 

Por outro lado, a crise hídrica ocorrida em 2014, com grande reper-
cussão nas regiões Sul e Sudeste ocasionou uma revisão dos planos de 
investimentos das Cesb dessas regiões, em especial a Sabesp, posto que o 
estado de São Paulo foi um dos mais atingidos pela escassez de água. Isso 
teve como consequência tanto a paralisação – e mesmo o cancelamento – 
de alguns projetos contratados nos anos anteriores direcionados aos 
serviços de esgotamento sanitário, quanto o redirecionamento dos inves-
timentos para os serviços de abastecimento de água, que representaram 
79% dos recursos aprovados em 2014. Apenas o projeto da Sabesp de 
ligação entre as represas de Jaguari e Atibainha obteve financiamento 
de R$ 747 milhões.

O que se constata, portanto, é a necessidade de realizar um acompa-
nhamento das operações do PAC 2 similar ao que foi realizado nas da 
primeira fase do programa. Para tal, é necessária atuação conjunta do 
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BNDES com outros órgãos governamentais, bem como com os benefi-
ciários, de maneira a identificar os principais problemas, buscando rea-
lizar, de maneira ágil, a adequação dos projetos que devem ser revisados 
e dar prosseguimento àqueles cujo escopo se mantém o mesmo. Com 
isso, espera-se que, em um horizonte de médio prazo, as operações do 
PAC 2 possam se consubstanciar em ampliação e melhoria dos serviços 
de água e esgoto.

Considerações finais

Observa-se, portanto, que o PAC – Saneamento de fato representou um 
marco para o setor, disponibilizando recursos para um setor que sofria 
com sua escassez e buscando a melhoria e expansão do saneamento, 
serviços essenciais para o pleno gozo dos direitos humanos por parte dos 
indivíduos. Os recursos destinados ao setor praticamente triplicaram, 
indo de R$ 4,2 bilhões em 2007 para R$ 12,2 bilhões em 2014.9 Ademais, 
a Lei de Saneamento e o Plansab foram iniciativas importantes no âmbito 
do marco institucional, legal e regulatório do setor. 

Não obstante, muitos entraves se deram na execução do PAC, e a pró-
pria disponibilidade de recursos de maneira temporária e não contínua 
contribuiu para diversos problemas relativos aos projetos selecionados. 
Mais ainda, o fato de alguns dos entraves – como escassez de recursos, 
falta de marco legal e diretrizes – terem sido debelados fez com que 
outras deficiências estruturais se sobressaíssem. 

Neste contexto, pode-se dizer que o BNDES foi um ator importante, 
tanto como financiador de muitas iniciativas que contribuíram para a 

9 Em valores reais de 2014, atualizados pelo INCC.
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ampliação do abastecimento de água e esgotamento sanitário, quanto 
como agente ativo na resolução dos entraves relativos à execução das 
intervenções. Cabe pontuar também que muitas dificuldades encontradas 
são concernentes não apenas ao PAC, mas à conformação atual do setor 
e seu arranjo institucional. Neste sentido, o BNDES pode contribuir 
diretamente em alguns âmbitos – como no estabelecimento de critérios 
de seleção dos projetos – ou mesmo de maneira consultiva, como na 
questão da estruturação e modelagem de novos projetos. Para avançar 
mais, é necessário superar muitos desafios. 

À luz dos dados apresentados e da experiência operacional relatada, 
podem-se destacar alguns principais desafios. Primeiramente, citam-se 
a gestão dos serviços e o planejamento, que se refletem na necessidade 
de melhorar a capacidade dos prestadores de elaborar e implementar 
projetos, e também de enquadrá-los em um horizonte de mais longo 
prazo – tanto no que concerne ao prestador individualmente, quanto 
no que diz respeito à inserção dos projetos nas peças de planejamento 
existentes. Em relação a este último ponto, deve-se tratar da neces-
sidade de melhoria do planejamento no âmbito da política pública, 
com a formulação de planos municipais de saneamento básico e sua 
consonância com as diretrizes constantes na Lei de Saneamento e no 
Plansab, bem como de outros temas relevantes, como o planejamento 
urbano e a sustentabilidade ambiental. 

Além disso, para que sejam possíveis o planejamento e a execução 
de projetos no longo prazo, é necessária a previsibilidade de acesso aos 
recursos por parte dos prestadores. Sem isso, não há incentivos à cons-
trução de um banco de projetos, nem à qualificação da mão de obra para 
sua consecução. Ademais, sem recursos, as peças de planejamento não 
conseguem concretizar-se em melhorias para a sociedade, assim como 
os prestadores têm dificuldades em formular projeções financeiras e 
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planos de investimentos. Assim, é importante pensar em alternativas 
de financiamento que possibilitem uma disponibilidade de recursos 
regular e previsível, contribuindo para a melhoria do planejamento e 
assegurando a ampliação contínua dos níveis de acesso ao saneamento. 

Outro item relevante é regulação eficiente e independente, buscando o 
estabelecimento de metas transparentes para a ampliação e melhoria dos 
serviços de água e esgoto, cuja execução seja cumprida pelo prestador e 
possa ser fiscalizada pelo ente regulador, pelo município e, futuramente, 
pela sociedade. Mais ainda, a melhoria da interação intrassetorial – entre 
prestadores de naturezas diversas, entes públicos, órgãos de regulação 
etc. – e também intersetorial deve trazer benefícios para a efetividade 
da prestação de serviços.

Por fim, ressalta-se que esses fatores variam bastante de acordo com 
o prestador e a localidade, podendo-se dizer que estão associados de 
maneira interdependente com as condições de desenvolvimento das 
regiões e estados. Assim, estados ou localidades com maior renda per 
capita, disponibilidade de recursos humanos mais qualificados e arranjos 
institucionais mais eficientes, acabam por ter prestadores com maior 
capacidade de gestão de seus ativos, bem como maior acesso a finan-
ciamento. Por isso, a resolução desses entraves está também inserida 
em um contexto maior do desenvolvimento econômico e social, com 
diminuição das desigualdades entre os estratos de renda da população 
e também entre as diferentes regiões e estados do país. 

Percebe-se então que a ampliação do acesso aos serviços de água e 
esgoto é um desafio extenso e complexo, necessitando de iniciativas 
em muitas frentes, bem como da participação de muitos atores. No 
que concerne especificamente ao BNDES, a instituição também tem o 
desafio de aprimorar seu apoio, dados os desafios apresentados. Pode-se 
dizer que a experiência operacional e as lições aprendidas no decorrer 
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de seu apoio ao PAC foram insumos para a melhoria de seus processos 
e instrumentos de apoio, ainda que a atuação do Banco nesse setor seja 
objeto de constante aperfeiçoamento. Com isso, o BNDES pretende 
contribuir para a melhoria do saneamento, e também para uma for-
mulação de política pública cada vez mais focada no planejamento, na 
melhoria da gestão dos serviços, na efetividade da aplicação dos recursos, 
na complementaridade entre os prestadores e nas relações intersetoriais. 
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O Acordo de Paris é um marco no reconhecimento da urgência da 
transição para uma economia global de baixo carbono. Por outro lado, 
o setor de transportes (quase 25% das emissões globais de CO2) carece 
do devido foco por governos e organismos internacionais. Este artigo 
argumenta que os biocombustíveis avançados – etanol de 1ª geração 
(E1G) de cana-de-açúcar e o etanol celulósico ou de 2ª geração (E2G) – 
são a solução mais rápida e compatível. Além disso, o E2G, produzido a 
partir de resíduos, desconstrói a equivocada dicotomia “alimentos versus 
biocombustíveis”. Contudo, para a superação dos desafios do escalo-
namento do E2G, é importante aumentar a cooperação internacional. 
Por essa razão, o Brasil, sob a liderança do Itamaraty, logrou a criação 
da Plataforma para o Biofuturo, aliança internacional de vinte países 
que busca promover o desenvolvimento dos biocombustíveis avançados.

Abstract
The Paris Agreement is a milestone in the recognition of the urgency 
of the transition to a low-carbon global economy. On the other hand, 
the transport sector (almost 25% of global emissions of CO2) lacks the 
due focus by governments and international organizations. This article 
argues that advanced biofuels – first-generation sugarcane ethanol (E1G) 
and second-generation or cellulosic ethanol (E2G) – are the fastest 
and most compatible solution. In addition, the E2G, produced from 
waste, deconstructs the misplaced dichotomy "food versus biofuels." 
However, to overcome the challenges of scaling the E2G, it is important 
to increase international cooperation. For that reason, Brazil, under 
the leadership of Itamaraty, has succeeded in creating the Biofuturo 
platform, an international alliance of 20 countries that seeks to promote 
the development of advanced biofuels.
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Introdução

Em novembro de 2015, quase duzentos países aprovaram o chamado Acordo 
de Paris, um marco internacional que busca reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) na atmosfera em quantidade suficiente para manter o 
aquecimento global abaixo de 2o C, além de redobrar esforços para limitar 
o aumento da temperatura a 1,5o C. Em razão da magnitude desse desafio, 
será necessário desenvolver alternativas de energia renovável também 
para o setor de transportes que, embora muitas vezes negligenciado nas 
discussões internacionais sobre a mudança climática, representa quase 
um quarto das emissões globais de CO2. 

Diante desse contexto, este artigo argumenta que, entre as diversas al-
ternativas em desenvolvimento para incentivar a transição para um setor 
de transportes de baixo carbono, os biocombustíveis avançados, tais que o 
etanol (E1G) de cana-de-açúcar e o etanol celulósico ou de segunda geração 
(E2G), representam uma solução de mais rápida implementação por sua 
elevada compatibilidade com o atual padrão veicular e a infraestrutura de 
distribuição e abastecimento energético, além da superação definitiva da 
equivocada polêmica “biocombustíveis x alimentos” por meio da utilização 
de resíduos agrícolas e urbanos como fonte de matéria-prima. 

Contudo, o atual estágio dos biocombustíveis avançados, em especial o 
E2G, ainda exige a construção de soluções para os desafios de escalonamento 
produtivo, típico de tecnologias em evolução, apesar de já terem atingido 
escala industrial em instalações pioneiras. Para tanto, é fundamental o 
estabelecimento de ambiente institucional, em nível doméstico e interna-
cional, que contribua para superação dessa etapa, razão pela qual o Brasil 
idealizou e liderou a criação da Plataforma para o Biofuturo, iniciativa de 
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vinte países voltada para acelerar o desenvolvimento dos biocombustíveis 
avançados e o progresso da bioeconomia. 

Além desta introdução, este artigo está dividido em outras sete seções. 
A segunda seção resume os principais detalhes do Acordo de Paris e 
suas metas para redução de emissões. Em seguida, explica-se por que a 
descarbonização do setor de transportes não tem recebido a atenção con-
dizente com sua importância para as emissões globais de CO2. A quarta 
seção discute as principais alternativas em desenvolvimento para redução 
de emissões no setor de transportes. Não obstante a importância de in-
centivar a eletrificação veicular, alternativas cujos impactos possam ser 
viabilizados em prazos mais curtos precisam ser igualmente fomentadas, 
como é o caso dos biocombustíveis avançados, que são o assunto central 
da seção subsequente. Na sexta seção, é recuperado o histórico recente da 
cooperação internacional para energias renováveis. Na sequência, discu-
tem-se as origens, motivações e objetivos da Plataforma para o Biofuturo. 
A última seção apresenta as considerações finais deste artigo. 

A COP 21 e o Acordo de Paris

As conferências das Nações Unidas sobre a mudança do clima são realizadas 
anualmente com o intuito de negociar e implementar os acordos firmados 
sob a Convenção do Clima, pactuada no Rio de Janeiro em 1992. A 21a 
Conferência das Partes (COP 21), organizada em Paris, em novembro de 
2015, foi conduzida de forma excepcionalmente cooperativa, sobretudo 
em função do maior reconhecimento dos países sobre a gravidade da 
questão climática e sobre a urgência para adoção de medidas mitigadoras. 
Previamente à COP 21, esse consenso ganhou força ao longo de 2015, 
impulsionado por uma série de eventos e medidas, cabendo destacar: 
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• Em julho: realização em Paris da conferência científica Nosso Fu-
turo Comum sob a Mudança do Clima, que contou com afluência 
significativa de países e reforçou o conhecimento do tema.

• Em setembro: adoção pelas Nações Unidas, em Nova York, dos 
objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) e sua Agenda 
2030, construídos de modo participativo desde a Conferência 
Rio+20, realizada em 2012.

• Em novembro: submissão para COP 21, pela quase totalidade dos 
países participantes, das respectivas contribuições para redução 
de emissões – Pretendidas Contribuições Nacionalmente De-
terminadas (Intended Nationally Determined Contributions – 
INDC) –, muitas vezes estabelecidas, como no Brasil, em proces-
sos abrangentes de consulta à sociedade.

Como resultado bastante positivo desse consenso, o Acordo de Paris 
reafirmou o objetivo indicado pelo Painel Científico Intergovernamental 
sobre Mudança do Clima (IPCC) de limitar a 2o C o aumento da tem-
peratura média do planeta em relação à era pré-industrial e empregar 
melhores esforços na tentativa de limitá-lo a 1,5o C, levando em conta os 
riscos e a magnitude dos esforços de adaptação futuros. Assim, embora 
as INDCs anunciadas pelos países não sejam suficientes para alcançar a 
redução de emissões necessária para o atingimento da meta de aumento 
de temperatura, pode-se dizer que foi aprovado um acordo ambicioso, 
tendo em vista a previsão de revisão quinquenal das contribuições dos 
países de forma a considerar seu aumento periódico.1

Desse modo, pode-se afirmar que a COP 21 e a aprovação do Acordo de 
Paris por 195 países são um marco para a evolução do reconhecimento in-
ternacional de que é preciso acelerar a transição para uma economia global 

1 A íntegra do Acordo de Paris está disponível em: <http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/

pdf/english_paris_agreement.pdf>. 
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de baixo carbono. Se Paris traçou o caminho, caberá agora a cada nação 
a tarefa de trilhá-lo, reformando seus padrões de emissão de carbono de 
forma a atingir suas metas. Para isso, certamente não haverá uma solução 
mágica, nem única: será necessário lançar mão de amplo escopo de me-
didas, políticas e tecnologias em energia renovável, eficiência energética, 
combate ao desmatamento, práticas agropecuárias sustentáveis, captura e 
armazenamento de carbono e muitas outras áreas, conforme as realidades, 
circunstâncias, prioridades e estratégias de desenvolvimento de cada país. 

No caso brasileiro, as metas de redução de emissões anunciadas pela 
INDC do país são de 37% abaixo dos níveis de 2005, já em 2025, e de 
43%, em 2030, para o conjunto da economia. Para o cumprimento dessas 
metas, estão previstas, entre outras, medidas como: 

aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira 

para aproximadamente 18% até 2030, expandindo o consumo de biocombustí-

veis, aumentando a oferta de etanol, inclusive por meio do aumento da parcela 

de biocombustíveis avançados (segunda geração), e aumentando a parcela de 

biodiesel na mistura do diesel.2

Setor de transportes e o 
aquecimento global

Esta seção apresenta indicadores que dimensionam as emissões de CO2 do 
setor de transportes, evidenciando a relevância de sua contribuição para 
o aquecimento global e, assim, justificando a necessidade de se criarem 
iniciativas internacionais que promovam sua rápida descarbonização.

2 O documento completo da INDC brasileira pode ser obtido em <http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/

BRASIL-iNDC-portugues.pdf>.
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Nível atual de emissões de CO2
Conforme a Agência Internacional de Energia (AIE), ou, em inglês, 
International Energy Agency (IEA), publicou em CO2 Emissions – From 
Fuel Combustion, a emissão de GEE de origem antropogênica, ou seja, 
derivada da ação humana, é resultado principalmente de processos 
relacionados à produção e ao uso de energia (68%), nos quais o CO2 
apresenta contribuição majoritária (90%) (Gráfico 1).

Gráfico 1 | Participação global antropogênica em GEE, 2010

Fonte: IEA (2015a).

Esse perfil de emissões resulta do papel preponderante desempenhado 
pelo uso de combustíveis de origem fóssil no fornecimento primário de 
energia mundial. Apesar de uma tímida melhora depois de três décadas 
na participação de fontes de energia não fósseis (Gráfico 2), o expressivo 
crescimento absoluto da utilização dos combustíveis de origem fóssil tem 
aumentado os níveis de emissão total de CO2 na atmosfera (Gráfico 3), 
ainda que com menor participação relativa.
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Gráfico 2 | Fornecimento mundial de energia primária

Fonte: IEA (2015a).

Gráfico 3 | Crescimento nas emissões de CO2 derivadas de combustível de 
origem fóssil

Fonte: IEA (2015a).
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Quando se analisam as emissões globais de CO2 por setor, a geração 
de eletricidade e calor se destaca em primeiro lugar, com mais de 40% 
de participação (Gráfico 4), resultado do consumo ainda elevado de 
carvão e outros combustíveis fósseis em usinas termoelétricas. Não é por 
outra razão que, por meio de políticas públicas estabelecidas em diversos 
países, algumas alternativas de geração elétrica têm sido fomentadas e 
difundidas com razoável sucesso, sobretudo aquelas que utilizam fontes 
limpas, como energia eólica e solar. 

O setor de transportes ocupa o segundo lugar, sendo responsável por 
quase um quarto das emissões globais de CO2, mostrando o potencial 
desse segmento na contribuição para emissões de GEE. Contudo, dife-
rentemente do que tem ocorrido no setor elétrico, a descarbonização 
do setor de transportes mostra-se mais desafiadora, apesar de diversas 
opções tecnológicas estarem em desenvolvimento, conforme será visto 
mais adiante. 

Gráfico 4 | Emissões de CO2 no mundo por setor, 2013

Fonte: IEA (2015a).
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A elevada emissão de CO2 no setor de transportes se deve princi-
palmente à utilização em larga escala de três combustíveis de origem 
fóssil: diesel, essencialmente para transporte de mercadorias; gasolina, 
para transporte de passageiros; além do querosene, utilizado no trans-
porte aéreo. Porém, de acordo com a Agência de Informação Ener-
gética (Energy Information Agency – EIA) dos EUA, o transporte de 
passageiros, em especial por meio de veículos leves, majoritariamente 
movidos à gasolina, consome mais energia do que todos os meios de 
transporte de mercadorias em conjunto, incluindo caminhões, trens 
e navios (Gráfico 5).

Gráfico 5 | Consumo mundial de energia por modal de transporte 
(quadrilhões BTU)

Fonte: EIA (2016).
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Demanda energética em crescimento
Como será visto na seção seguinte, embora existam diversas alternativas 
sendo desenvolvidas para substituir ou reduzir o uso de derivados de 
petróleo no setor de transportes, o consumo de combustíveis fósseis 
continuará sendo protagonista no futuro previsível. De acordo com 
EIA (2016), o uso de petróleo e seus derivados deve crescer mais de 20% 
em termos absolutos até 2040, e essa tendência está correlacionada ao 
setor de transportes, cuja participação no consumo mundial de energia 
deve crescer mais de 50% em termos absolutos, ainda que a participação 
relativa se mantenha constante até 2040 (Gráfico 6).

Gráfico 6 | Consumo mundial de energia por setor (quadrilhões BTU)

Fonte: EIA (2016).
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de transporte até 2035 (BP, 2016), cujo principal determinante está re-
lacionado ao aumento da frota de veículos. Segundo a BP, o número de 
veículos em circulação no mundo deve mais do que duplicar até 2035, 
atingindo a marca de mais de dois bilhões de unidades, sobretudo em 
função do rápido crescimento das frotas nos países em desenvolvimento, 
fora da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), especialmente China e Índia (Gráfico 7). 

Gráfico 7 | Crescimento mundial da frota de veículos 

Fonte: BP (2016). 
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Gráfico 8 | Emissões de CO2 por tipo de combustível no mundo (bilhões t)

Fonte: EIA (2016).
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Vaz, Barros e Castro (2016), a maioria dos países desenvolvidos conta 
com regulamentações específicas para aferição e controle dos níveis de 
emissão de poluentes e consumo de combustível. Na União Europeia, as 
metas de emissões de CO2 estão continuamente sendo revistas, exigindo 
mais inovação tecnológica das montadoras. Para 2020, a meta de emis-
sões para os veículos leves está fixada em 95 gCO2/km, o que representa 
uma redução de 27% em relação ao valor previsto na legislação vigente 
no período de 2012 a 2015 (130 gCO2/km). 

Nos EUA, as metas também são fixadas no longo prazo, sendo pos-
teriormente desdobradas em metas anuais, facilitando a programação 
dos fabricantes e a definição das agendas de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D). Para automóveis leves, há dois ciclos de teste – FTP-75 (urbano) e 
HWFET (estrada). Estima-se que as metas possam reduzir a dependência 
de petróleo em dois milhões de barris/dia em 2025, além de promover uma 
economia acumulada de US$ 1,7 bilhão em combustível pelas famílias. 

No Brasil, a partir do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e 
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores (Inovar-Auto),3 
metas de eficiência energética passaram a ser exigidas pelo Inovar-Auto como 
critério de habilitação da empresa no Novo Regime Automotivo. A meta, 
expressa em consumo energético (MJ/km) e que segue a norma ABNT NBR 
7024:2010 (em conformidade com a norma dos EUA), deverá ser cumprida. 

Como resultado, os novos veículos leves são mais eficientes no uso de 
combustíveis. De acordo com levantamento feito no âmbito da Global 
Fuel Economy Initiative (GFEI), que analisou informações de 26 países 
que representam cerca de 80% do mercado de veículos leves, a eficiência 

3 O Inovar-Auto é o regime automotivo do Governo brasileiro que tem como objetivo a criação de condições para 

aumentar a competitividade no setor automotivo, produzir veículos mais econômicos e seguros, investir na cadeia de 

fornecedores, em engenharia, tecnologia industrial básica, pesquisa e desenvolvimento e capacitação de fornecedores.
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dos novos modelos vendidos em 2013 supera em 11% aqueles comercia-
lizados em 2005 (GFEI, 2013), conforme mostra a Tabela 1.

Tabela 1 | Taxa de aprimoramento da eficiência energética de veículos 

2005 2008 2011 2013 2030

OECD Economia média de  
combustível (Lge*/100 km)

8,9 8,4 7,8 7,5

Taxa de melhoria anual  
(% a.a.)

(2,1) (2,5) (1,9)

Taxa de melhoria  
anual média (%)

(2,2)

Não 
OECD

Economia média de  
combustível (Lge/100 km)

8,5 8,5 8,4 8,2

Taxa de melhoria anual  
(% a.a.)

(0,1) (0,4) (1,2)

Taxa de melhoria  
anual média (%)

(0,5)

Global Economia média de  
combustível (Lge/100 km)

8,8 8,4 8 7,8

Taxa de melhoria anual  
(% a.a.)

(1,7) (1,6) (1,4)

Taxa de melhoria  
anual média (%)

(1,6)

Meta 
GFEI

Economia média de  
combustível (Lge/100 km)

8,8 4,4

Taxa de melhoria anual  
(% a.a.) – ano-base 2005

(2,7)

Taxa de melhoria anual  
(% a.a.) – ano-base 2014

(3,3)

Fonte: GFEI (2013). 

* Litro equivalente de gasolina.
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Essa melhora, contudo, mostra-se desequilibrada internacionalmen-
te. Enquanto nos países da OCDE houve diminuição de mais de 15%, 
nos demais países analisados pela pesquisa a redução de consumo de 
combustíveis ficou próxima a 5%. Segundo os autores da pesquisa, os 
países de maior renda têm conseguido estabelecer e sustentar políticas 
públicas mais eficazes, como regulação rigorosa do uso de combustíveis, 
incentivos tributários para aquisição de veículos mais eficientes ou 
impostos mais elevados no consumo de combustíveis. 

Contudo, conforme mostram as projeções de consumo de combus-
tíveis da seção anterior, o aumento da eficiência dos novos veículos, 
ainda que seja um redutor de consumo energético, não será capaz de 
evitar que o aumento esperado da frota mundial implique um consumo 
crescente de combustíveis, o que exige mudanças mais radicais no setor 
de transportes, tanto no padrão de motorização quanto na substituição 
de combustíveis fósseis. 

Eletrificação veicular
Como alternativa aos veículos à combustão interna, há que se destacar 
a evolução da eletrificação veicular. Nos veículos puramente elétri-
cos, um motor elétrico é acionado com a energia oriunda da bateria, 
e a recarga é feita pela conexão à rede elétrica. Embora estejam em 
contínua evolução, os ainda excessivos custo e peso das baterias, o 
elevado tempo de recarga, a carente infraestrutura de recarga e a 
limitada autonomia são alguns dos principais inibidores à adoção 
em massa desses veículos, especialmente no curto-médio prazo. Essas 
dificuldades se potencializam para o mercado de veículos pesados, 
sobretudo caminhões, pois as distâncias a serem percorridas são (em 
média) bem superiores. Em países com baixa malha ferroviária (em 
desenvolvimento), a alta participação do transporte rodoviário abre 
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uma oportunidade interessante para os biocombustíveis. Além da di-
ficuldade para substituir diesel, outra dificuldade, talvez ainda maior, 
é a substituição do uso do querosene de aviação por eletricidade, uma 
vez que a utilização de motores elétricos em aeronaves ainda está em 
estágio inicial de desenvolvimento tecnológico. 

Já os veículos híbridos, por sua vez, são modelos intermediários combi-
nando um motor a combustão interna com um ou mais motores elétricos 
para propulsão. Por combinar os dois tipos, os motores têm menor porte 
que nas configurações plenas. Em linhas gerais, quanto maior o nível de 
hibridização, maiores o motor elétrico, o alternador e a bateria e menor o 
motor a combustão. Por terem a opção de serem reabastecidos por meio 
de combustíveis líquidos, os veículos híbridos apresentam maior compa-
tibilidade e flexibilidade de abastecimento do que os veículos puramente 
elétricos, além de também poderem utilizar biocombustíveis.

No que tange a seu impacto na redução de emissões de CO2, a eletri-
ficação veicular será mais ambientalmente sustentável à medida que os 
veículos sejam recarregados por meio de fontes renováveis de eletricida-
de, o que está ainda longe de ser o caso das regiões onde se concentra a 
maior parte da frota de veículos elétricos, como EUA, China e Europa. 
No caso dos veículos híbridos, esse problema pode ser minorado por 
meio da combinação com a utilização de biocombustíveis.

Contudo, as vantagens de eficiência energética e a redução da depen-
dência do petróleo, sempre envolvido em complexas questões geopolíticas, 
sobrepõem-se às limitações e têm levado alguns países a adotar políticas 
públicas de incentivo à oferta e à demanda de híbridos e elétricos.

Em alguns desses países, os resultados já aparecem. Nos EUA, maior 
mercado automotivo mundial, foram licenciados cerca de 63 mil 
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veículos puramente elétricos e 544 mil híbridos em 2014, somando o 
equivalente a 3,5% das vendas totais. A Noruega é o país com a maior 
participação relativa de elétricos puros nos novos licenciamentos, 
com 4% de todos os novos veículos. No mundo todo, em 2013, foram 
licenciados 1,6 milhão de veículos híbridos e 105 mil puramente elé-
tricos. Isso equivale a aproximadamente 2% de todos os licenciamentos 
globais (Gráfico 9). 

Gráfico 9 | Evolução global dos licenciamentos de veículos híbridos e elétricos

Fonte: Vaz, Barros e Castro (2015).

Quando se compara com o volume total de veículos em circulação – 
cerca de 1,2 bilhão de veículos em 2014,4 segundo a Associação 
Internacional das Montadoras (Organisation Internationale des 
Constructeurs d’Automobiles – Oica) –, a participação desses veí-
culos é inferior a 1% da frota mundial. No Brasil, em 2014, foram 

4 Informação disponível em: <http://www.oica.net/category/vehicles-in-use/>. 
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licenciados apenas 855 veículos híbridos ou elétricos, em um total 
de cerca de 3,3 milhões.5

Como resultado, o impacto da eletrificação veicular é apenas mar-
ginal na demanda energética do setor de transportes, tal como expõe 
a projeção feita pela EIA para 2040 (Gráfico 10). Portanto, embora 
se deva manter o esforço para acelerar o desenvolvimento e a inser-
ção da eletrificação veicular, perante os objetivos de contenção do 
aumento de temperatura do planeta derivados do Acordo de Paris, 
serão necessárias medidas que gerem redução de CO2 em um espaço 
mais curto de tempo. 

Gráfico 10 | Consumo de energia no setor mundial de transportes por fonte 
de energia, 2012-2040 (quadrilhões BTU)

Fonte: EIA (2016).

5 Informação disponível em: <http://www.anfavea.com.br/estatisticas-2014.html>.
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Biocombustíveis
Alternativa de rápida implementação 
Os biocombustíveis já são utilizados de forma eficiente em motores de 
combustão interna que equipam os mais diversos veículos automotores. 
Tais motores são basicamente de dois tipos, dependendo da maneira 
pela qual se inicia a combustão. Nos motores do ciclo Otto, com ignição 
por centelha, o biocombustível mais recomendado é o etanol, em subs-
tituição à gasolina. Já nos motores do ciclo Diesel, no qual a ignição é 
conseguida por compressão, o biodiesel pode ser utilizado no lugar do 
diesel. Em ambas as situações, os biocombustíveis podem ser usados puros 
ou misturados com combustíveis convencionais derivados de petróleo.

Ademais, por serem produtos líquidos, assim como o diesel e a gasolina, 
os biocombustíveis podem ser introduzidos de forma simples e imediata 
na atual estrutura de distribuição e comercialização de combustíveis, o 
que facilita seu acesso pelo consumidor e permite uma rápida redução 
de emissões de CO2.

O etanol é o biocombustível que conseguiu maior penetração no 
mercado mundial, com destaque para os EUA e o Brasil – com respec-
tivamente 56 bilhões e trinta bilhões de litros em 2015 –, que, em con-
junto, respondem por quase 90% da produção e do consumo mundial. 
Ele pode ser obtido a partir de diferentes matérias-primas, como caldo 
da cana-de-açúcar e amido do milho, no caso do E1G – que também é 
produzido a partir de beterraba e de cereais –, e, no caso do E2G, em 
estágio inicial de produção comercial, ainda por meio do processamento 
de resíduos agrícolas ou florestais. Em menor escala, existe o biodiesel, 
produzido majoritariamente a partir de óleos vegetais (mas também 
de sebo bovino), cujos maiores produtores e consumidores também são 
EUA e Brasil, com respectivamente 4,8 e 4,0 bilhões de litros em 2015.
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É importante notar que mesmo os veículos movidos a biocombustíveis 
emitem GEE. Contudo, de acordo com o tipo de matéria-prima cultivada 
e o balanço energético do processo de produção, o biocombustível pode 
gerar absorção de CO2 quase equivalente ao CO2 emitido em sua combus-
tão, proporcionando redução de emissões de CO2 que pode chegar a 90% 
em comparação com os combustíveis fósseis. No que se refere à mudança 
do clima, portanto, o uso de biocombustíveis provoca uma redução subs-
tancial das emissões de GEE, contribuindo para mitigar o efeito estufa.

Geralmente, o processo de produção do etanol baseia-se na sacarificação 
do amido (hidrólise enzimática) ou extração dos açúcares (moagem ou di-
fusão) seguidos de fermentação. O Quadro 1 sintetiza as rotas tecnológicas 
para produção de etanol, considerando as diferentes matérias-primas de 
interesse. A título de comparação com outro biocombustível, o quadro 
aponta como os mesmos atributos se comportam para o biodiesel.

Quadro 1 | Quadro geral dos biocombustíveis de primeira geração

Biocombustível Matéria-
prima

Redução 
na emissão 

de GEE

Custo de 
produção

Produção de 
biocombustível 

por hectare

Terras 
utilizadas

Etanol Cana-de-
açúcar

Alto Baixo Alto Terras 
férteis

Etanol Grãos (trigo, 
milho etc.)

Moderado 
a baixo

Moderado Moderado Terras 
férteis

Biodiesel Óleos de 
sementes 
(canola,  
soja etc.)

Moderado Moderado Baixo Terras 
férteis

Biodiesel Óleo de 
palma

Moderado Moderado
a baixo

Moderado Terras 
litorâneas e 
úmidas

Fonte: BNDES; CGEE (2008).
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No caso da produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, cultura 
plurianual, com ciclo de renovação do canavial em torno de cinco anos, 
sua maior capacidade de redução de CO2 está ligada à utilização de 
resíduos abundantes do processamento da cana, por exemplo, bagaço 
e palha, como energia primária para sua transformação industrial. 
Desse modo, o balanço energético do processo agroindustrial é supe-
rior ao de outras matérias-primas, implicando maior sustentabilidade 
ambiental (Tabela 2).

Tabela 2 | Comparação das diferentes matérias-primas para produção de 
etanol de primeira geração

Matéria-prima Balanço energético Emissões evitadas (%)

Cana-de-açúcar 9,3 89

Milho 0,6-2,0 (30)-38

Trigo 0,97-1,11 19-47

Beterraba 1,2-1,8 35-56

Mandioca 1,6-1,7 63

Resíduos lignocelulósicos* 8,3-8,4 66-71

Fonte: BNDES; CGEE (2008).

* Estimativa teórica, processo em desenvolvimento.

Esse diferencial em redução de emissão de CO2 conduziu a Agência 
de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency – EPA) 
dos EUA a qualificar o etanol de cana brasileiro como “biocombustível 
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avançado”. Com essa decisão, a EPA reconhece o etanol de cana como 
o único biocombustível de primeira geração capaz de reduzir em mais 
de 60% as emissões de GEE.

Ademais, destaca-se ainda que a cana, por sua elevada produtividade 
agrícola, ocupa áreas proporcionalmente muito inferiores a culturas 
como milho e soja, minimizando a competição pelo uso da terra e even-
tuais impactos sobre a mudança do uso do solo e redução da cobertura 
florestal, tanto nacionalmente, conforme dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) (Tabela 3), quanto mundialmente, 
como mostram os dados da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (Food and Agriculture Organization of 
the United Nations – FAO).

Tabela 3 | Área plantada ou destinada à colheita, quantidade produzida e 
rendimento médio das lavouras temporárias e permanentes, Brasil, 2015

Principais produtos das 
lavouras temporárias e 
permanentes

Área plantada ou 
destinada 

 à colheita (ha)

Quantidade  
produzida 

(t)

Rendimento  
médio  
(kg/ha)

Soja 32.206.387 97.464.936 3.029

Cana-de-açúcar 10.161.622 748.636.167 74.173

Milho 15.846.517 85.284.656 5.536

Outros 18.583.450   

Total 76.797.976   

Fonte: IBGE (2015).
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Pode-se ver que, apesar de ocupar uma área de cerca de dez milhões 
de hectares, significativamente inferior às lavouras de soja e milho, a 
produção de cana-de-açúcar é bem superior, graças a seu maior rendi-
mento por hectare. Ademais, a área cultivada de cana-de-açúcar para 
produção de etanol ocupa menos de cinco milhões de hectares, apenas 
2% da área total dedicada ao setor agropecuário, atualmente em quase 
230 milhões, dos quais quase 170 milhões destinados à pecuária. 

O diferencial de produtividade da cana-de-açúcar também se verifica 
em nível global. Em 2014, das cinco principais culturas no mundo, a 
produção da cana-de-açúcar foi muito superior a qualquer outra cultura, 
sendo quase o dobro da segunda colocada (milho) apesar de ocupar um 
sétimo da área plantada (Tabela 4).

Tabela 4 | Principais culturas agrícolas mundiais, 2014

Cultura Produção total 
(milhões t)

Área cultivada 
(milhões ha)

Rendimento 
(t/ha)

Cana-de-açúcar 1.884 27 69,5

Milho 1.038 185 5,6

Arroz 741 163 4,6

Trigo 729 220 3,3

Soja 307 118 2,6

Fonte: Faostat. Informações disponíveis em <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>.
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Dificuldades para criação e expansão 
de mercado internacional
No plano internacional, alguns obstáculos têm dificultado a constituição 
de um mercado internacional de biocombustíveis e, em particular, de 
etanol na velocidade que seria desejável para o atendimento das metas 
de redução de emissões de CO2. Uma equivocada dicotomia entre “bio-
combustíveis x alimentos” tem sido veiculada de forma indiscriminada, 
especialmente depois da crise da alta dos preços dos alimentos em 2008. 
A atuação externa do Brasil, respaldada em sólidos argumentos técnicos 
além de dados de mercado e produção, ajudou a demonstrar a inapli-
cabilidade desse equívoco ao caso do etanol de cana-de-açúcar. Mais 
do que isso, deixou também claro o fato de que não é possível até hoje 
comprovar que os biocombustíveis causem impacto significativo sobre o 
mercado de alimentos em escala global. Fatores como a especulação em 
mercados futuros, a alta dos preços dos insumos agrícolas e dos trans-
portes vinculados ao preço do petróleo, o crônico desinvestimento em 
agricultura em boa parte do mundo (embora não no Brasil) e o aumento 
da demanda por alimentos provocada pelo crescimento acelerado da 
China e outras economias emergentes tiveram maior impacto sobre 
os preços dos alimentos. De toda forma, nos últimos anos, os preços 
já retomaram uma trajetória de estabilização, e até de queda, sem que 
houvesse redução da produção de biocombustíveis.

Além disso, a ampliação do uso de terras para fins energéticos também 
tem despertado críticas, sob o argumento que a produção de biomassa 
agrícola para a conversão em biocombustíveis, além de concorrer di-
retamente com a produção de alimentos, também gera efeitos indire-
tos negativos, como o deslocamento de outras culturas agrícolas para 
regiões de alto valor ambiental. Esse último caso, que ficou conhecido 
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internacionalmente como o efeito Iluc,6 é de tal forma controverso, que 
sequer existem metodologias aceitas capazes de calcular com precisão o 
Iluc e, mesmo que existissem, ainda restariam desafios importantes na 
obtenção de dados em diversas regiões do mundo, já que o conceito de 
efeito “indireto” tem necessariamente de abarcar impactos em nível global.

Se esse debate tem lugar mesmo na situação presente, em que a pro-
dução de biocombustíveis equivale a apenas cerca de 2% da demanda 
mundial de petróleo, pode-se esperar a persistência de questionamentos 
ao redor do globo diante de um aumento significativo dessa produção, 
em particular considerando que a matéria-prima para os biocombustíveis 
de primeira geração é produzida predominantemente em terras férteis. 
No entanto, avaliações independentes têm demonstrado, com base em 
sólidos métodos científicos, que existem boas condições para expandir 
a produção moderna e sustentável de bioenergia (SOUZA et al., 2015). 
Com apoio em trabalhos do Comitê Científico sobre Problemas do Meio 
Ambiente (Scientific Committee on Problems of the Environment – 
Scope) e da FAO, estudo do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 
(CGEE, 2016) afirma que 

Today there is a sound base of data assessing the current and future requirements of 

arable land to sustainably produce food, feed and biomass for energy and materials, to 

assure that, from a global perspective, land is not a real concern (p. 18).

De fato 

when properly implemented and managed, the production and use of liquid biofuels is 

not a threat to food security, biodiversity and ecosystem services. Indeed, the evolution 

of this agroindustry has been done mostly achieving environmental, economic and social 

6 Sigla em inglês para impacto indireto da mudança do uso da terra.
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benefits, such as improving soils, integrating production chains, delivering co-products, 

generating income and jobs (p. 20).

No plano doméstico, desenvolvimentos científicos e tecnológicos 
constantes aumentaram a produtividade de 3.500 litros de etanol por 
hectare para mais de seis mil litros por hectare (CORTEZ, 2016), assim 
como proporcionaram a geração de crescentes e relevantes excedentes 
de bioeletricidade para a rede elétrica, em uma trajetória de melhora 
permanente dos indicadores de sustentabilidade ambiental, social e 
econômica (CGEE, 2012). Apesar de, desde 2008, o setor sucroenergético 
estar encontrando dificuldades para expandir sua produtividade, que 
chegou a cair nos últimos cinco anos, assiste-se à progressiva melhoria 
das técnicas de plantio e ao amadurecimento dos sistemas de colheita 
mecanizada, entre outros requisitos para constituir uma oferta exportável 
suficiente para dar respaldo à implementação de metas ambiciosas de 
biocombustíveis em outros países; além disso, um mercado internacional 
“comoditizado” de etanol poderá demandar o desenvolvimento de novas 
tecnologias que elevem ainda mais a produtividade.

Com efeito, mesmo no Brasil, maior e mais avançado produtor mun-
dial de etanol de cana-de-açúcar, com uma combinação extremamente 
favorável de recursos naturais para esse cultivo, a expansão consistente 
da produção e da produtividade precisa de inovações que proporcionem 
mudança de patamar, permitindo a transição de um modelo dominante 
sucroalcooleiro para uma agroindústria energética de grande porte, capaz 
de contribuir para a transição fóssil-baixo carbono. Essas inovações vêm 
sendo empreendidas pelas instâncias científicas, tecnológicas, empresa-
riais e de apoio, como: Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia 
do Bioetanol (CTBE), Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), Insti-
tuto Agronômico (IAC), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
(Embrapa), GranBio, Raízen, Vignis, fabricantes de máquinas e 
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equipamentos, BNDES, Finep e Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp).

Em outros países – com menos recursos para a agricultura energética, 
mas que poderiam ajudar a conformar um mercado internacional de 
etanol –, o desafio é ainda maior para uma produção sustentável em 
grande escala, a menos que se produza uma revolução tecnológica e 
produtiva. A introdução de matérias-primas e processos inovadores, 
como a cana-energia, materiais lignocelulósicos e o etanol 2G, pode 
reforçar o desempenho positivo dos biocombustíveis, permitindo a 
mitigação climática de forma muito mais efetiva e melhorando, ao 
mesmo tempo, o desempenho econômico para atender a necessidades 
sociais mais amplas.

Nesse contexto, alguns países têm direcionado incentivos para bicom-
bustíveis avançados ou de segunda geração, como é o caso do E2G, cujo 
desenvolvimento vem recebendo vultosos investimentos desde o início da 
década passada, sobretudo nos EUA e na Europa e, mais recentemente, 
no Brasil, na China e na Índia. 

Com efeito, depois de longo período de P&D, o E2G finalmente 
atingiu o estágio de plantas industriais, com seis unidades pioneiras em 
operação no mundo, das quais duas localizadas no Brasil. Os biocom-
bustíveis avançados, em especial o E2G, em razão de utilizar resíduos 
agrícolas ou culturas energéticas de alta produtividade como fonte de 
matéria-prima, representam excelente oportunidade para alcançar uma 
participação mais relevante do uso de biocombustíveis em nível mundial, 
haja vista sua melhor aceitação por diversos países, sobretudo por sua 
propriedade de evitar emissões de CO2 sem suscitar controvérsias sobre 
eventual competição com a produção de alimentos.
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Biocombustíveis avançados: 
o caso do etanol 2G

Potencial econômico e ambiental
Com a introdução da tecnologia do E2G, espera-se que as restrições 
ao aumento do consumo internacional de biocombustíveis sejam gra-
dativamente reduzidas. Por ser obtido a partir de resíduos agrícolas 
ou florestais e de culturas energéticas altamente produtivas, como a 
cana-energia, que pode atingir mais de duzentas toneladas por hectare 
e pode ser plantada em terras degradadas, o E2G, quando tiver sua 
viabilidade econômica demonstrada, deverá ampliar o consumo global 
de biocombustíveis, afastando infundadas preocupações decorrentes da 
suposta competição pelo uso da terra.

Pelo lado da oferta, mesmo aqueles países com limitações de terras 
adequadas para produção de etanol de primeira geração poderão usar os 
resíduos da produção agrícola ou da silvicultura ou até resíduos urbanos 
para produção do E2G. Com mais países produtores e exportadores, ha-
verá maior segurança de fornecimento, o que contribui para expansão do 
consumo e gera condições para criação de um mercado mundial de etanol.

Ademais, com a evolução das tecnologias do E2G, sobretudo em função 
da curva de aprendizagem e dos ganhos de escala, há horizonte para que 
ele se torne competitivo mesmo em relação à gasolina com preço do 
barril de petróleo relativamente baixo. Em 2015, o CTBE, em parceria 
com o BNDES, elaborou estudo sobre a evolução do custo de produção 
do E2G, obtido a partir do bagaço e da palha da cana, que demonstra 
que ele será competitivo mesmo se o preço internacional do barril de 
petróleo permanecer em patamar próximo a US$ 40/barril (Gráfico 11).
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Gráfico 11 | Custo médio de produção do E2G (US$/litro) 

Fonte: Elaboração própria, com base em Milanez (2015).

A competitividade do E2G também evoluirá à medida que as oportuni-
dades de sinergias e redução de custos por meio da integração da produção 
com o E1G forem sendo gradativamente exploradas e otimizadas. Tais 
oportunidades vão desde o compartilhamento de equipamentos e utilida-
des até o de despesas fixas, o que contribuirá para redução dos custos de 
investimento e operacionais do E2G. Nas palavras de Alfano et al. (2016), 

2G production economics can compete on cost with 1G bioethanol and certain more 

expensive oil sources, particularly at locations where 2G operations can piggyback on 

existing 1G infrastructure, such as sugarcane bagasse feedstock or corn stover at 1G 
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Em estudo complementar,7 conduzido em parceria pela Associa-
ção Brasileira de Biotecnologia Industrial (ABBI), CGEE e CTBE, 
foram realizadas análises de ciclo de vida do E2G, com o objetivo de 
determinar sua capacidade de redução de GEE. A partir das mesmas 
premissas utilizadas no estudo de avaliação econômica, conclui-se 
que o E2G, nas condições tecnológicas atuais, é capaz de reduzir as 
emissões da gasolina em até 80%. Com a entrada da cana-energia, cuja 
produtividade agrícola pode superar a da cana-de-açúcar em até três 
vezes, a capacidade de redução de emissões de CO2 do E2G chegará 
a 90% (Gráfico 12).

Gráfico 12 | Potencial redução de CO2 emitido pela gasolina (base 100)

Fonte: ABBI, CGEE e CTBE (2015).

7 Autores receberam estudo diretamente das instituições.
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Capacidade de substituir gasolina em grande 
escala e impulsionar a bioeconomia
A fim de ilustrar o significativo potencial de redução de emissão de 
CO2 derivada do consumo de gasolina por meio de sua substituição 
pelo E2G, foi realizada uma simulação do potencial de crescimento da 
utilização desse biocombustível até 2030, prazo definido para o cum-
primento das metas de redução de emissões estabelecidas no âmbito 
do Acordo de Paris.

De forma a estabelecer um cenário mais factível no curto prazo, 
conservadoramente se optou pela utilização apenas do potencial de 
disponibilidade de biomassa das lavouras mundiais de milho (Tabela 5) 
e cana-de-açúcar (Tabela 6), sem assumir ganhos de produtividade des-
sas culturas em um horizonte de cerca de 15 anos. Quanto à cana, vale 
frisar que somente foi considerado o potencial exploratório da palha, 
desconsiderando a utilização do bagaço e da cana-energia.

Considerando a previsão de consumo mundial de gasolina de quase  
1,5 trilhão de litros em 2030, estimada pela AIE, se for possível recuperar 
pelo menos 53% do potencial teórico do E2G de milho e cana, poder-se-
-ia mais do que dobrar a produção global do etanol e substituir 10% do 
consumo mundial de gasolina em 2030, sem a necessidade de aumento 
da área plantada, conforme exibe a Tabela 7. 

Ressalta-se que o aproveitamento desse potencial não será trivial, 
em função da complexidade de recolhimento da biomassa disponível, 
sobretudo pelos custos logísticos excessivos, e até mesmo em razão 
da possibilidade de usos alternativos mais valiosos para a biomassa. 
Contudo, frisa-se que, quanto mais consistentes e resilientes forem as 
políticas públicas e outros mecanismos de incentivo, maior tende a ser a 
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valorização dos biocombustíveis avançados e, consequentemente, maior 
o percentual do potencial de biomassa que se tornará aproveitável.

Portanto, pode-se afirmar que há um enorme potencial a ser explo-
rado pelo E2G, tendo em vista a biomassa disponível mundialmente. 
A título de exemplo, Kim e Dale (2004) defendem um potencial bem 
superior de produção de E2G tomando como base um patamar de 
produção mundial de alimentos do início da década passada, por-
tanto razoavelmente inferior ao atual. Segundo os autores, haveria 
aproximadamente 1,5 bilhão de toneladas de biomassa celulósica 
seca disponível para conversão em E2G, sendo possível produzir até  
442 bilhões de litros por ano. 

Tabela 5 | Potencial teórico de produção de E2G a partir de resíduos de milho

Produção 
de grãos 
em 2014 
(milhões t)

Resíduos de 
biomassa seca

(milhões t)

Resíduos de 
biomassa seca 
aproveitáveis 

(%)

Resíduos de 
biomassa seca 
aproveitáveis 

(milhões t)

Litros de E2G 
por tonelada 
de biomassa 

seca

Potencial 
teórico de 

produção de 
E2G 

(milhões l)

1.038 1.038 55 571 300 171.270

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da FAO disponíveis  

em <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>, Kim e Dale (2004) e consulta a especialistas. 

Tabela 6 | Potencial teórico de produção de E2G a partir de resíduos da  
cana-de-açúcar

Produção 
em 2014 
(milhões t)

Toneladas 
de palha 

por 
tonelada de 

cana 

Disponibilidade 
total de palha 
no campo (t)

Percentual 
de palha 

passível de 
recolhimento 

(%)

Palha 
recolhida 

(t)

Litros de 
E2G por 
tonelada 
de palha

Potencial 
teórico de 
produção 

de E2G 
(milhões l)

1.884 0,14 264 50 132 300 39.564

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da FAO disponíveis  

em <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>, Kim e Dale (2004) e consulta a especialistas. 
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Tabela 7 | Potencial de substituição de gasolina por etanol

Estimativa da demanda de gasolina em 2030

(A) Demanda mundial de gasolina 1.469 bilhões de litros de gasolina

Produção de E1G em 2015

(B) Produção E1G 98 bilhões de litros de etanol

Estimativa do potencial teórico de produção de E2G em 2030

(C) E2G milho 171 bilhões de litros de etanol

(D) E2G cana-de-açúcar (só palha) 40 bilhões de litros de etanol

(E) Potencial teórico de produção de E2G (C + D) 211 bilhões de litros de etanol

(F) Produção total de etanol (B+E) 309 bilhões de litros de etanol

(G) Potencial teórico de substituição  
na gasolina (F * 0,7 / A)

14,7%

Estimativa de aproveitamento do potencial teórico de produção de E2G para 
substituição de 10% da demanda de gasolina em 2030

(H) Produção de etanol necessária (10% * A / 0,7) 210 bilhões de litros de etanol

(I) Necessidade de produção E2G  
adicional a E1G (H – B)

112 bilhões de litros de etanol

(J) Aproveitamento do potencial  
teórico de produção do E2G (I / E)

53,1%

Fonte: Elaboração própria, com base em EIA (2016).
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De acordo com US DOE (2016), somente nos EUA, haveria potencial 
futuro de produzir anualmente pelo menos um bilhão de toneladas 
de biomassa seca até 2030, sem prejudicar o meio ambiente ou afetar 
negativamente a produção de alimentos ou outros produtos agrícolas.8

Com a evolução do E2G e a redução dos custos de produção, recolhi-
mento e processamento da biomassa celulósica, abrem-se possibilidades 
que podem ir muito além da substituição de percentuais crescentes do 
consumo de gasolina, sobretudo pela viabilização econômica de outros 
biocombustíveis avançados, como biobutanol, biodiesel, bioquerose-
ne e biometano. Desse modo, seria possível aumentar o consumo de 
biocombustíveis também nos veículos de ciclo diesel e na aviação, o 
que reduziria ainda mais as emissões de CO2 do setor de transportes, 
incluindo o segmento de cargas e passageiros.

Ademais, a oferta de biomassa em custos competitivos permitirá a 
transição de outros segmentos que atualmente se baseiam em insumos 
fósseis, como a petroquímica, o que representa uma grande oportunidade 
para a produção, em uma mesma planta, de químicos verdes e E2G. O 
conjunto de produtos químicos, sobretudo aqueles com diversas aplica-
ções – mais conhecidos como building blocks –, compreende uma grande 
diversidade de opções, como o ácido succínico, butadieno, farneseno, 
óleos especiais, entre outros (BAIN & COMPANY; GAS ENERGY, 2014).

Esse conjunto de atividades econômicas baseadas na utilização de 
modernas tecnologias de conversão de biomassa, que tem sido comu-
mente denominado de bioeconomia, tem potencial de movimentar cerca 

8 Embora o potencial de expansão da produção de E2G para outras biomassas além de resíduos de cana e milho seja 

muito grande, ele deve ser visto com cautela. Um dos motivos é os índices teóricos de disponibilidade e de qualidade de 

biomassa poderem se mostrar superiores aos de fato encontrados, uma vez instaladas as primeiras plantas comerciais 

locais. Outra razão é que as tecnologias que estão hoje sendo desenvolvidas para resíduos de cana e milho apresentam 

flexibilidade limitada com relação ao tipo de biomassa que pode ser utilizada.
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de US$ 4 trilhões até 2030, segundo estudo realizado pela Associação 
Brasileira de Biotecnologia Industrial em 2016.9

Portanto, é preciso reconhecer o potencial disruptivo do E2G e sua 
capacidade de promover uma revolução em utilização de biocombustíveis, 
aumento de renda nas atividades agrícolas e criação de novos mercados 
industriais e de distribuição de combustíveis, além de proporcionar re-
levantes benefícios ambientais à humanidade. Contudo, o atual estágio 
dos biocombustíveis avançados, em especial o E2G, ainda exige a cons-
trução de soluções para os desafios de escalonamento produtivo, típico 
de tecnologias em evolução, conforme será discutido na próxima seção. 

Estágio atual e desafios de escalonamento 
As dificuldades encontradas para produção contínua do E2G têm um 
padrão aparentemente comum em todas as unidades comerciais pioneiras 
em operação pelo mundo. Ao contrário do que muitos apostavam, os 
maiores desafios não se concentram na etapa biotecnológica (hidrólise 
com uso de enzimas e fermentação de pentoses), mas sim na fase de 
pré-tratamento e movimentação da biomassa, em função da dificuldade 
de conseguir operar os equipamentos de forma estável e contínua. 

Basicamente as soluções de engenharia que se aplicam sem grandes 
problemas a outras indústrias de processamento de fibras, como celulose 
e papel, ainda não obtiveram sucesso em processar grandes quantidades 
de palha de cana ou milho, que apresentam níveis excessivos de umidade, 
impurezas, abrasividade, heterogeneidade e baixa densidade, condições, 
de certa forma, inéditas e que têm exigido soluções pioneiras.

9 Os dados desse estudo foram obtidos por e-mail, em 9 de fevereiro de 2017.
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Ultrapassada a barreira de estabilização da etapa mecânica, deverão ser 
enfrentados os desafios de aprimoramento dos processos biológicos de 
hidrólise e fermentação, que, apesar de estarem alcançando resultados 
satisfatórios, ainda precisam atingir melhores rendimentos, necessários 
para uma redução substancial de custos.

Portanto, as atuais plantas comerciais de E2G, apesar de terem escala 
industrial, podem ser consideradas unidades com caráter experimental, 
em função das incertezas tecnológicas relevantes ainda existentes. Ao 
mesmo tempo, a escala industrial exige elevados investimentos, não apenas 
na construção e operação, mas também, principalmente, nas eventuais 
mudanças de desenho de processo e alterações de equipamentos, o que 
é natural e esperado na dinâmica de aprendizado tecnológico.

Segundo Bomtempo e Soares (2016), as unidades comerciais pioneiras de E2G 

hoje em início de operação podem ser vistas como plantas first-of-a-kind que têm 

dificuldades de encontrar competências e apoio no mercado para solução dos 

problemas de startup não antecipados. Isso quer dizer que cabe aos produtores 

estruturar e coordenar esse processo e eventualmente realizar esforços de pesquisa 

e desenvolvimento para vencer os desafios colocados.

Assim, em função de ainda persistirem desafios de escalonamento cuja 
superação depende de soluções inéditas de engenharia, não tem havido 
incentivo de mercado para atrair novos investidores em número e vo-
lume suficientes para adensar a cadeia produtiva do E2G, em especial 
o fornecimento de enzimas e equipamentos, o que contribuiria para 
sua evolução tecnológica, o aumento de escala e a redução de custos. 

De acordo com Alfano et al. (2016, p. 3), 

At the moment, 2G does not fit the usual risk profile for investors. Those that are willing 

to take risks, such as venture-capital funds, tend to see 2G as too capital intensive. 
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Investors with abundant capital but less appetite for risk, such as pension funds, view 

it as too uncertain. Mainstream investors, believing that they have more attractive 

and less risky alternatives, have resisted 2G investments. 

Nesse contexto, pode-se dizer que, como o E2G encontra-se no está-
gio mais crítico de seu desenvolvimento e, dado o caráter estratégico 
e singular do desenvolvimento dos biocombustíveis avançados como 
alternativa para redução de emissões do setor de transportes e para o 
avanço da bioeconomia, é crucial que países e empresas interessadas 
promovam seu desenvolvimento de forma cooperativa, gerando um am-
biente de políticas públicas e privadas de longo prazo, estáveis, resilientes 
e coordenadas. Essa situação não é peculiar ao Brasil, pelo contrário: a 
combinação de potencial, escala de investimentos necessários e perfil 
de risco afeta toda essa indústria nascente ao redor do mundo, razão 
pela qual a intensificação do debate e da cooperação internacionais 
poderia contribuir para chamar a atenção dos tomadores de decisão, 
públicos e privados, aos desafios que se interpõem à conformação de 
uma bioeconomia sustentável em escala global.

Cooperação internacional para energias 
renováveis: a lacuna dos transportes 
e o histórico da diplomacia brasileira 
na promoção dos biocombustíveis

Mesmo antes da assinatura do Acordo de Paris, o mundo tem assistido a 
uma intensa movimentação internacional para promover a cooperação, 
o diálogo e a publicidade (advocacy) em torno de soluções para uma 
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economia de mais baixo carbono e um padrão de desenvolvimento mais 
sustentável. Essa movimentação tem sido fragmentada e desorganizada, 
seguindo as características peculiares da governança global do setor de 
energia, com a criação de múltiplas iniciativas e organizações, em âm-
bito regional e multilateral, dedicadas a diferentes partes do problema, 
e muitas vezes com atuações superpostas. 

O século XX, especialmente em sua segunda metade, viu a consolidação 
progressiva de uma governança internacional, centrada no sistema das 
Nações Unidas e suas múltiplas agências, com o objetivo de promover a 
cooperação internacional e o estabelecimento de regras, limites e ações 
concertadas entre os Estados Nacionais. Com todas suas limitações 
e lacunas, entidades como a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), a Organização Mundial da Saúde (OMS), a FAO e o Conselho 
de Segurança das Nações Unidas (CSNU) e instrumentos multilaterais 
formais como a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies 
da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – 
Cites), a própria Convenção-Quadro das Nações Unidas para a Mudança 
do Clima (United Nations Framework Convention on Climate Change – 
UNFCCC), entre outros, lograram estabelecer ao mesmo tempo um 
regime regulatório internacional e um lócus privilegiado para o debate 
internacional legítimo em setores como a segurança, a agricultura, os 
direitos humanos, as relações trabalhistas, a cultura, a alimentação e o 
meio ambiente.

No campo energético, porém, por diversos motivos, o mesmo não 
aconteceu. A governança existente para energia foi consolidada nos 
anos 1970, com a crise do petróleo e a conformação da Organização 
dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), cartel que procura exercer 
influência no preço de mercado do petróleo por meio do alinhamento 
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de produção entre os países associados. Essa conjuntura provocou, em 
reação, a conformação da AIE, que, ao contrário do que o nome parece 
indicar, nasceu com abrangência muito limitada, como um clube dos 
países desenvolvidos importadores de petróleo, vinculado, por sua vez, à 
OCDE.10 Como forma de mediar as disputas entre ambos, estabeleceu-se 
o Foro Internacional de Energia (FIE). Trata-se, portanto, de um arranjo 
fragmentado, baseado no petróleo, e cujo propósito não foi desenhado 
para lidar adequadamente com a necessidade de apoiar a necessária 
transição energética atual. 

Na falta de uma organização central no sistema internacional de go-
vernança para energia, com amplo mandato e legitimidade universal, 
não surpreende, portanto, que a chegada do século XXI tenha sido 
acompanhada pelo surgimento de inúmeras iniciativas internacionais 
fragmentadas, com composições, formas de funcionamento e mandatos 
bem diferentes, tentando lidar com as questões de como promover maior 
utilização de fontes energéticas alternativas aos combustíveis fósseis e 
o uso mais eficiente da energia. 

Entre essa nova geração de iniciativas e organizações internacionais, 
podem-se mencionar, com seus respectivos anos de lançamento, a Rede 
de Políticas para Energia Renovável (Renewable Energy Network for 
the 21st Century – REN21, 2005), a Parceria Global para a Bioenergia 
(Global Bioenergy Partnership – GBEP, 2006), a Agência Internacional 
de Energias Renováveis (International Renewable Energy Agency – 
Irena, 2009), a Ministerial de Energia Limpa (Clean Energy Ministerial – 
CEM, 2009), a Parceria Internacional para Cooperação em Eficiência 

10 De acordo com IEA (2015b), “The International Energy Agency came into being in 1974 in response to the need for the 

major energy consuming countries to co-operate effectively on a broad spectrum of energy policies and most urgently 

on security of oil supply. The origins of the Agency may be found in the fundamental changes in economics and politics 

associated with the international oil market during the period leading up to the Middle East War crisis of 1973-1974 and 

the industrial countries’ responses to those changes”.
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Energética (International Partnership for Energy Efficiency Cooperation – 
IPEEC, 2009), o Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima 
(Major Economies Forum on Energy and Climate – MEF, 2009), a Parceria 
para Energia e Clima das Américas (Energy and Climate Partnership 
of the Americas – ECPA, 2010), o Energia Sustentável para Todos 
(Sustainable Energy for All – SE4All, 2011), o Grupo de Trabalho 
para Sustentabilidade Energética do G-20 (G20 Energy Sustainability 
Working Group – G20 ESWG, 2013), a Missão Inovação (Mission  
Innovation – MI, 2015), a Aliança Geotérmica Global (Global Geothermal 
Alliance, 2015), a Aliança Solar Internacional (International  
Solar Alliance – ISA, 2016), entre outras. 

Uma característica comum à maior parte dessas iniciativas é o foco 
sobre a eficiência energética e sobre o setor de geração de energia elétrica. 
A atenção, traduzida em conferências, seminários, webinars, relatórios 
e estudos e comunicados, tem sido acompanhada de políticas nacionais 
de apoio e de investimentos cada vez maiores nessas áreas. Conforme o 
último Renewable Global Status Report, da REN21, os investimentos em 
capacidade adicional de energia renovável, puxados basicamente pela 
energia eólica e fotovoltaica, superaram, em 2015, os investimentos  
em energia fóssil, pelo sexto ano consecutivo.11 

Desse modo, a atenção internacional e o nível de investimentos em 
energia limpa têm sido muito inferiores para o setor de transportes, 
que, como resultado, é o mais resistente à “descarbonização” na maior 
parte dos países. Contudo, esse setor, movido basicamente a combus-
tíveis líquidos de origem fóssil, é responsável por cerca de um quarto 
das emissões globais de CO2. 

11 “For the sixth consecutive year, renewables outpaced fossil fuels for net investment in power capacity additions” 

(RGSR, 2016, p. 17).
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Conforme o que se discutiu previamente neste artigo, embora os 
veículos elétricos já sejam uma realidade, o avanço mais lento do que 
se previa na redução do custo e do peso das baterias e a necessidade de 
uma completa reformulação da infraestrutura de abastecimento tornam 
mais lento e caro o ritmo de adoção dessa tecnologia. Atualmente, ela 
movimenta menos de 1% da frota mundial de veículos. 

Crucialmente, a utilização do carro elétrico é apenas tão “limpa” na 
pegada de carbono quanto a fonte da energia elétrica utilizada para 
recarregá-lo. Todos esses fatores, somados à relativamente lenta ado-
ção dessa tecnologia, podem fazer com que seus benefícios climáticos 
demorem tempo superior ao necessário para o atingimento das metas 
alinhadas em Paris. 

Em razão da complexidade desse desafio, somada aos diferentes está-
gios de evolução das tecnologias renováveis para transporte, entende-se 
que podem ser necessárias diferentes soluções ao longo do tempo. 
Portanto, precisa-se de soluções mais rápidas para o cumprimento 
das metas climáticas adotadas em Paris, especialmente na tentativa 
de cumprir a meta principal, a de manter o aumento médio de tem-
peratura global bem abaixo dos 2o C. Para que o alcance dessa meta 
seja viável, as principais condições são: (i) a existência de uma oferta 
global segura e sustentável de biocombustíveis, em escala suficiente 
e por produtores geograficamente diversificados; e (ii) um mercado 
global acessível e relativamente livre desse produto. Não por acaso, 
esses têm sido justamente os principais objetivos da atuação externa 
do Brasil no campo dos biocombustíveis.

A política nacional de biocombustíveis surgiu nos anos 1970 como 
forma de garantir a segurança energética do Brasil perante as incertezas 
provocadas pelas flutuações do mercado internacional de petróleo. A 
essa motivação inicial, somaram-se, progressivamente, os imperativos 
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de geração de valor, emprego e renda no campo e na agroindústria, bem 
como a preservação do meio ambiente, a melhor qualidade do ar e o 
combate à mudança do clima. 

É bem conhecida a intensa atuação externa do Brasil em prol da 
constituição de um mercado internacional de etanol, a que se conven-
cionou chamar de Diplomacia do Etanol. O termo popularizou-se a 
partir de encontro entre os então presidentes Luiz Inácio Lula da Silva 
e George W. Bush, em 2007, quando assinaram o Memorando de Enten-
dimento Brasil-EUA para Avançar a Cooperação em Biocombustíveis.

Essa linha de atuação diplomática do país teve e tem como principal 
objetivo criar um mercado internacional “comoditizado” de etanol, como 
forma de projetar mundialmente a política nacional de biocombustíveis, 
assegurar o suprimento contra variações ocasionais de produção domésti-
ca, estabilizar preços e criar oportunidades de exportação não apenas de 
etanol, como também de produtos e serviços relacionados a essa cadeia 
produtiva. Essa política também se presta a despertar a atenção mundial 
para o benéfico potencial de transformação dos biocombustíveis, além 
de oferecer a países tradicionalmente exportadores de matéria-prima a 
oportunidade de agregar valor a sua produção exportável.12

Desde 2006, quando foi criada área específica no Itamaraty para o 
tratamento do tema energia, essa atuação tem obtido conquistas para 
o Brasil, entre as quais o reconhecimento formal do etanol de cana-
-de-açúcar brasileiro como “biocombustível avançado” pelos EUA, em 
2010. Esse ato teve significado tanto simbólico quanto para o poten-
cial de exportações brasileiras àquele país. Vale mencionar, a título de 

12 Outro marco importante dessa estratégia foi a elaboração do livro Bioetanol de cana-de-açúcar: energia para o 

desenvolvimento sustentável (BNDES; CGEE, 2008), que reuniu informações técnicas a respeito das vantagens da 

cana-de-açúcar como matéria-prima para produção de etanol. Publicado em 2008 para a Conferência Internacional de 

Biocombustíveis, realizada em São Paulo, foi traduzido para o inglês, francês e espanhol. 
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exemplo, que, em 2014, o etanol de cana respondeu por 68,7% do volume 
de biocombustíveis avançados misturados à gasolina nos EUA, chegando a 
80,1% entre janeiro e outubro de 2015. Outro exemplo foi a conformação 
do Foro Internacional de Biocombustíveis (FIB), em 2007, hoje já extinto, 
que, entre outras atividades, logrou avançar na harmonização de regula-
mentação técnica de padronização de biocombustíveis entre Brasil, EUA 
e Europa. A ação externa brasileira também foi instrumentalizada pela 
assinatura de mais de cinquenta atos bilaterais e multilaterais de cooperação 
na área de energias renováveis, em sua maior parte com países africanos, 
sul e centro-americanos e caribenhos. Menciona-se, ainda, o apoio na 
elaboração de estudos de viabilidade para produção de bioenergia em 
diversos países africanos e da América Central e Caribe. E, por último, 
que a redução e, eventualmente, a eliminação de barreiras ao comércio 
de biocombustíveis também têm sido objetivos buscados pela diplomacia 
brasileira para promover a comoditização dos biocombustíveis. 

Entretanto, observa-se, com alguns dos parceiros brasileiros no pro-
jeto de constituição de um mercado de biocombustíveis, incluindo os 
EUA e a União Europeia, a preocupação, veiculada por alguns setores, 
com a dificuldade de expandir significativamente a produção de bio-
combustíveis diante das limitações de recursos naturais, como terra e 
água, especialmente diante do imperativo de expandir a produção de 
alimentos para atender a uma população global crescente e de hábi-
tos alimentares cada vez mais diversificados. Não por acaso, uma das 
poucas iniciativas internacionais dedicadas à questão da bioenergia, a 
já mencionada GBEP, apesar de ter nascido com um amplo mandato 
de promoção da bioenergia, terminou concentrando-se em questões 
relacionadas à sustentabilidade, dando pouca ênfase ao exame e à pro-
moção das políticas e incentivos necessários para fomentar a produção 
em larga escala e superar gargalos tecnológicos, de competitividade e 
logística de distribuição. 
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Em síntese, em 2016, o cenário da cooperação internacional na área 
de energias renováveis reunia: 

• a fragmentação da governança internacional de energia; 

• a necessidade de acelerar a transição energética global; 

• a relativa e injustificada menor atenção ao setor de transportes e 
às soluções em bioenergia; e 

• o surgimento de novas e promissoras tecnologias de transfor-
mação da biomassa. 

Foi com esse pano de fundo que o governo brasileiro – com a li-
derança do Ministério das Relações Exteriores, em colaboração com 
outros órgãos, incluindo o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério 
de Minas e Energia (MME), o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), o Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (Mdic) e o BNDES – concebeu, planejou, negociou e execu-
tou, com grande êxito, em novembro de 2016, na Cúpula do Clima de 
Marraquexe (COP 22), o lançamento da Plataforma para o Biofuturo. 
Trata-se de iniciativa internacional para cooperação, diálogo e troca de 
ideias e experiências para a promoção dos biocombustíveis avançados e 
da bioeconomia, detalhada a seguir. 

A Plataforma para o Biofuturo

Antecedentes
As primeiras discussões que vieram a originar essa iniciativa remontam 
a 2014, que marcou o esforço diplomático conjunto das presidências 
da COP 20 (Peru) e COP 21 (França) para ressaltar a importância do 
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aumento dos investimentos em soluções de baixo carbono e do reforço 
da cooperação internacional. Nesse contexto, foi lançada em Lima, em 
dezembro de 2014, a Agenda de Ação Lima-Paris, com vistas a dar maior 
destaque, durante a COP 21, aos engajamentos de países e empresas, por 
meio de parcerias público-privadas, no desenvolvimento de tecnologias 
avançadas de baixo carbono. 

No mesmo período, foram inauguradas no Brasil as duas plantas 
pioneiras de produção de E2G, iniciativas inovadoras que resultaram 
do Plano de Apoio à Inovação Tecnológica Industrial dos Setores 
Sucroenergético e Sucroquímico (PAISS), lançado em 2011, que 
proporcionou o apoio financeiro de BNDES e Finep a parcerias en-
tre instituições de ciência e tecnologia (ICT) e empresas líderes no 
desenvolvimento da biotecnologia industrial no Brasil e no mundo. 

Assim, no intuito de ressaltar oportunidades advindas da econo-
mia de baixo carbono e destacar a agenda brasileira de combate à 
mudança do clima por meio de inovações tecnológicas voltadas para 
o desenvolvimento sustentável, CGEE, BNDES e Itamaraty formula-
ram proposta à Presidência Francesa da COP 21, para a exposição em 
Paris do esforço realizado no Brasil para o desenvolvimento do E2G 
em escala industrial.

As tratativas diplomáticas conduzidas pelo Itamaraty culminaram 
com a realização de apresentações, pelo BNDES, sobre a contribuição 
brasileira para redução de emissões no setor de transportes, representada 
pelo pioneirismo e liderança no desenvolvimento do E2G. Em uma dessas 
apresentações, foi sugerida, pelo Banco, a proposta de criação de uma 
aliança internacional dedicada ao desenvolvimento dos biocombustíveis 
avançados, ideia que foi recebida de forma positiva por diversos países 
e instituições multilaterais. Assim, ao longo de 2016, o Itamaraty, em 
parceria com diversos ministérios e organizações do setor privado, buscou 
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detalhar a natureza e os objetivos dessa aliança, que culminou com o 
lançamento da Plataforma para o Biofuturo na COP-22, realizada em 
Marraquexe, em novembro de 2016.

Motivações e objetivos
Considerando-se: o estágio crítico do desenvolvimento dessas tecnologias 
potencialmente transformadoras, como as do E2G; a necessidade pre-
mente de buscar soluções de curto e médio prazos para reduzir a pegada 
de carbono do setor de transportes; e a atenção insuficiente, na agenda 
internacional, tanto para essa necessidade quanto para essas novas soluções, 
a constituição da Plataforma para o Biofuturo surge, assim, como resposta 
a esses desafios e como forma de preencher uma lacuna nas discussões 
globais sobre soluções para a mudança do clima no setor de transportes, 
criando oportunidades para o Brasil e demais países parceiros.

O Itamaraty logrou mobilizar o interesse de outros 19 países para 
esse empreendimento, entre os quais nações centrais para a expansão 
dos biocombustíveis e para o desenvolvimento de novas tecnologias, 
como EUA, China, Índia, França, Reino Unido13 e Itália. O conjunto de 
países fundadores inclui, além do Brasil e dos países citados, Argentina, 
Canadá, Dinamarca, Egito, Filipinas, Finlândia, Indonésia, Marrocos, 
Moçambique, Países Baixos, Paraguai, Suécia e Uruguai. 

A estratégia que levou ao lançamento da Plataforma para o Biofuturo 
tem dois grandes componentes. O primeiro é ressaltar a contribuição 
que os biocombustíveis e a bioeconomia podem dar para que os países 
alcancem suas metas de redução de emissões de carbono, especialmente 
no setor de transportes. O segundo componente da estratégia de cons-
tituição da Plataforma para o Biofuturo foi a valorização dos recentes 

13 Neste artigo, Reino Unido é tratado como um só país.
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avanços tecnológicos, como o E2G e a abertura do enfoque, de modo a 
incorporar novas formas de biocombustíveis de baixo carbono.

Esses avanços podem tornar a produção de biocombustíveis em larga 
escala uma atividade viável para diversos países que, de outra forma, não 
reuniriam as condições adequadas para repetir a experiência brasileira e 
estadunidense. O fato de novos biocombustíveis como o E2G poderem 
ser produzidos a partir de palha e de outros resíduos agrícolas e urbanos 
não comestíveis desconstrói as infundadas preocupações relacionadas à 
competição com a produção de alimentos, além de permitir a abertura de 
oportunidades de produção e exportação em muitos países antes avessos 
aos biocombustíveis. Exemplos são países como China e Índia, que, até 
pouco tempo atrás, demonstravam certo receio na adoção de programas 
de expansão em larga escala do consumo doméstico de biocombustíveis 
e hoje são parceiros na Plataforma do Biofuturo.

A formatação da iniciativa partiu do exame e do diagnóstico, ressaltados 
anteriormente, sobre o estado fragmentado da governança internacional 
de energia, especialmente no que diz respeito às energias renováveis. 
Não havendo uma única organização internacional com legitimidade 
universal sobre a qual atuar para enfatizar os objetivos almejados, op-
tou-se pela constituição de uma nova iniciativa que, sendo como um 
hub para os biocombustíveis avançados e o setor de transportes, pudesse 
estabelecer parcerias com os atores e organizações existentes, de modo 
a elevar o perfil da atenção dedicada ao problema e a suas possíveis 
soluções, evitando a duplicação de esforços.

Essa plataforma internacional deverá alavancar os esforços e as ini-
ciativas que vêm sendo movidos por organizações internacionais, so-
ciedade civil e setor privado em prol dos biocombustíveis avançados e 
da bioeconomia; porém, sua característica central será a liderança pelos 
países-membros, o que lhe dará legitimidade e influência como foro 
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de debate de políticas públicas. É essa característica que a diferencia 
de outras iniciativas de propósito similar, mas cuja origem e condução 
encontram-se primordialmente no setor privado, como é o caso da 
Below50, aliança de corporações interessadas na promoção em grande 
escala de combustíveis com ao menos 50% de economia de carbono em 
relação aos combustíveis fósseis tradicionais. 

Por meio de um canal semi-institucionalizado como a Plataforma para 
o Biofuturo, uma coalizão de atores interessados poderá construir um 
diálogo propositivo, com legitimidade internacional, sobre políticas 
de incentivo, financiamento, remuneração por serviços ambientais, 
padronização, pesquisa, desenvolvimento e práticas de sustentabilidade 
relacionadas à bioeconomia e biocombustíveis avançados. A intenção 
é que esse debate – sem a necessidade de negociação de tratados for-
mais ou metas vinculantes, que dificultariam a adesão abrangente de 
países – acabe provocando transformações regulatórias domésticas 
e sinalizações positivas a investidores potenciais que, juntas, contri-
buam para a almejada aceleração dos investimentos comerciais no 
E2G e em outros combustíveis de baixo carbono e demais produtos 
da bioeconomia moderna. 

Considerações finais

 Este artigo buscou mostrar que a descarbonização do setor de transpor-
tes, apesar de indispensável para o atingimento das metas internacionais 
de redução de emissões de GEE, alinhada por 195 países no Acordo de 
Paris, não tem recebido a atenção adequada dos diversos mecanismos de 
cooperação internacional dedicados a estudar e implementar soluções 
energéticas sustentáveis e de baixa emissão. 
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Com efeito, entre as alternativas buscadas para promover a transição 
para um sistema de transportes de baixo carbono, maior destaque  
é para o controle dos níveis de emissão de poluentes e de consumo de 
combustível e para a eletrificação veicular. Sem questionar o mérito 
de tais soluções, que merecem ambas atenção e apoio para sua plena 
materialização, sua contribuição para o cumprimento da meta de  
2o C pactuada em Paris é insuficiente, particularmente quanto a prazo. 

Para isso, é necessário retomar a discussão sobre a ampliação do 
consumo global de biocombustíveis, cujo avanço tem sido limitado em 
razão das preocupações que ainda persistem em alguns países centrais, 
sobretudo no que se refere tanto às polêmicas em torno do equivocado 
dilema “biocombustíveis x alimentos” quanto à sustentabilidade de 
um aumento significativo da competição pelo uso da terra.

Ainda que, no caso do Brasil, tais polêmicas possam ser completa-
mente afastadas, uma vez que a área cultivada de cana-de-açúcar para 
produção de etanol ocupa menos de cinco milhões de hectares, apenas 
2% da área total dedicada ao setor agropecuário, é preciso reconhecer 
que, como o consumo de biocombustíveis ainda é dependente de 
políticas públicas, como mandatos de mistura, a persistência dessas 
preocupações motiva discussões sobre a imposição de restrições ao 
uso de biocombustíveis produzidos com matérias-primas alimentares.

Com o advento do E2G, que, depois de longo período de P&D, final-
mente atingiu a escala de plantas industriais, abre-se nova oportunidade 
para ampliação do consumo mundial de etanol, haja vista o maior 
nível de aceitação do E2G entre diversos países. Esse reconhecimento 
deve-se, sobretudo, à elevada capacidade do E2G de evitar emissões de 
CO2 e à utilização de resíduos agrícolas como fonte de matéria-prima. 
Do ponto de vista da oferta, é esperada a entrada de novos países 
produtores e exportadores, na medida em que países sem condições 



337
Biocombustíveis | O Acordo de Paris e a transição para o setor de  

transportes de baixo carbono: o papel da Plataforma para o Biofuturo

adequadas para produção sustentável de E1G, mas que dispõem de 
resíduos agrícolas ou florestais, poderão se lançar na produção do E2G 
(uma vez superadas as respectivas barreiras tecnológicas à produção 
a partir desses resíduos), o que deve contribuir para a criação de um 
mercado global.

Contudo, o E2G até então enfrenta desafios de escalonamento im-
portantes, para os quais ainda será necessário o desenvolvimento de 
soluções inéditas de engenharia, o que não tem contribuído para atrair 
novos investimentos em volume suficiente para que a cadeia produtiva 
do E2G se adense, sobretudo pelo estabelecimento local da produção 
de seus principais insumos, como enzimas e equipamentos, o que seria 
fundamental para aumento de escala e redução de custos. 

Nesse contexto, é preciso celebrar a criação da Plataforma para o 
Biofuturo, iniciativa de vinte países que, tal como o Brasil, buscam 
uma solução efetiva, escalável e de rápida implementação para a des-
carbonização do setor de transportes e avanço da bioeconomia. Com a 
colaboração internacional, políticas públicas consistentes   e resilientes 
certamente terão mais chances de ser implementadas ou ampliadas, 
em nível nacional e internacional, o que contribuirá para aumentar 
o fluxo de investimentos e intercâmbio tecnológico, acelerando o de-
senvolvimento dos biocombustíveis avançados, bem como a oferta de 
outros bioprodutos e biomateriais em substituição aos de origem fóssil.

Por fim, tal como preconizado pelos compromissos assumidos na 
COP 21, será possível intensificar o combate às alterações climáticas 
por meio da transição para um setor de transportes de baixo carbono, 
abrindo caminho para uma bioeconomia moderna e sustentável.
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