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Por que estamos publicando este Texto para Discussão (TD)

A Tese de Impacto de Investimento em Projetos (Tiip) foi desenvolvida pela equipe do 
Departamento de Prioridades e Enquadramento (DEPRI), da Área de Planejamento e Pesquisa 
(APP) do BNDES, com o objetivo de identificar o impacto esperado dos projetos a serem 
apoiados desde a entrada de solicitação de apoio financeiro na instituição.

A Tiip foi aprovada pela Diretoria em janeiro de 2017 para uma “etapa de testes” a ser realizada 
durante o ano de 2017. Nessa etapa, foi destacada a importância de um processo de validação 
interna e externa da metodologia para que uma nova versão seja apresentada ainda no segundo 
semestre do ano.

O presente TD é importante referência para esse processo de validação. Assim como a 
metodologia é resultado de trabalho coletivo dentro da APP/DEPRI, o presente documento teve 
a colaboração de diferentes autores, sendo cada capítulo produzido por diferentes técnicos do 
departamento.
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1. Introdução

Medir o desenvolvimento é uma tarefa complexa, por seu caráter multifacetado e 
evolutivo. O conceito de desenvolvimento econômico foi ampliado ao longo do 
tempo para incorporar diferentes dimensões, como as temáticas social e ambiental. 
Para um banco de desenvolvimento, que traz o tema em seu nome, é de grande 
importância construir métricas que captem esses múltiplos objetivos, como forma 
de transparência e de diálogo com a sociedade. 

O processo interno de desenvolvimento da Tese de Impacto de Investimento 
em Projetos (Tiip), que será abordado neste Texto para Discussão (TD), teve 
como objetivo responder à pergunta: como explicitar a contribuição do BNDES 
ao desenvolvimento? Para essa resposta, algumas premissas foram estabelecidas 
a fim de orientar a construção da metodologia. O resultado final deveria ser uma 
metodologia qualitativa, capaz de definir os impactos esperados do projeto de 
maneira ex ante e capaz de mensurar os benefícios diretos e indiretos da operação 
nos mais diversos aspectos que compõem o desenvolvimento (sem se restringir 
ao aspecto econômico).

A Tiip é uma metodologia de avaliação ex ante de impacto de projetos e permite 
a análise do retorno social e a explicitação acerca dos benefícios da intervenção, 
desde a entrada do projeto no BNDES, com sua aplicação na etapa de enqua-
dramento de uma operação. Busca evidenciar as contribuições esperadas para o 
desenvolvimento (em suas múltiplas dimensões), a partir do financiamento, de 
maneira a embasar a tomada de decisão de apoio financeiro. É uma metodologia 
de abordagem não financeira, de fácil visualização e acompanhamento, utilizada 
pelas novas políticas operacionais do BNDES como um dos critérios de elegibi-
lidade de projetos.

O conceito de tese de impacto foi usado com base em Saltuk e Idrissi (2012, 
p. 4), que considera a necessidade de “definir o impacto esperado do portfólio de 
projetos”. Para a definição de “impacto”, usou-se o critério da OECD (2002), se-
gundo o qual este pode ser positivo e negativo; primário e secundário, e produzido 
por uma intervenção direta ou indiretamente; intencional ou não intencionalmente. 
O objetivo da metodologia é avaliar os benefícios previstos na intervenção em 
cinco dimensões (Economia Nacional, Social, Ambiental, Regional e Cliente). 
Os impactos são classificados em: positivos ou negativos; de primeira ou segunda 
ordem; restritos ou abrangentes; perenes ou não perenes; de acordo com os critérios 
previstos na metodologia. 

Este TD apresenta a Tiip no escopo de um processo de desenvolvimento e va-
lidação da metodologia. O presente documento descreve a versão mais avançada 
da metodologia, aprovada pela Diretoria do BNDES em janeiro de 2017 para ser 
aplicada durante “etapa de testes” (prevista até o segundo semestre deste ano). 
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Além desta seção introdutória, o texto é composto de mais quatro seções: a seção 2 
aborda a contextualização e a motivação para a criação da Tiip; a seção 3 descreve 
a metodologia e seus principais aspectos; a seção 4 detalha os critérios de avaliação 
da metodologia; já a última seção apresenta as principais conclusões e a agenda 
futura para melhorias da Tiip. Adicionalmente, são apresentados três apêndices, 
trazendo, respectivamente, o histórico de desenvolvimento da metodologia, as 
principais referências metodológicas usadas na criação da Tiip e a experiência de 
aplicação do método, incluindo os principais resultados das aplicações, agregados 
por tipo de projeto, porte do cliente e local do projeto.

2. Contextualização e motivação

2.1 Contextualização: a missão dos bancos de desenvolvimento

Bancos de desenvolvimento são instituições de difícil definição, ante a diversi-
dade institucional existente no mundo. Seu objetivo último, o financiamento ao 
desenvolvimento, define per se o desafio de respeitar a sustentabilidade financei-
ra da instituição e, simultaneamente, fomentar prioridades de desenvolvimento 
predefinidas em suas distintas missões. Sendo bancos, essas instituições devem 
respeitar princípios bancários e, muitas vezes, regras de regulação. Sendo entes 
públicos, necessitam zelar pela boa gestão de recursos públicos, com transparência 
e prestação de contas à sociedade. Por fim, na qualidade de agentes de fomento, 
devem promover objetivos predefinidos, seja em âmbito local, regional, nacional ou 
multilateral. Em geral, a promoção do desenvolvimento é perseguida por meio da 
viabilização de investimentos em ativos tangíveis e intangíveis, que transformem 
uma determinada realidade econômica e social. A elegibilidade e a priorização dos 
projetos de investimento devem, assim, ter por base a identificação de características 
e qualidades que os definam como transformadores e portadores de benefícios 
para a sociedade.

Do ponto de vista teórico, o financiamento ao desenvolvimento e o papel dos 
bancos de desenvolvimento envolvem múltiplos debates.1 Este texto adota uma 
abordagem histórico-institucional, em que o debate deve ser realizado à luz dos 
distintos e múltiplos desafios contemporâneos do desenvolvimento. Como se pro-
cura demonstrar ao longo das próximas seções, há, notadamente, maior complexi-
dade nas políticas de desenvolvimento na atualidade, ao mesmo tempo em que há 
também maior demanda da sociedade sobre a efetividade das políticas públicas. 

É interessante notar que ao longo da história não houve grande divergência na 
utilização da taxionomia que definiu os conceitos de países desenvolvidos, países em 
desenvolvimento (desdobrados posteriormente em emergentes) e subdesenvolvidos. 

1 Para um resumo dos principais debates, ver Castro (2008).
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Já em relação às políticas promotoras de desenvolvimento, houve enorme variação 
ao longo do tempo, de acordo com as teorias econômicas dominantes em cada época, 
envolvendo discussões sobre: política industrial, termos de troca, papel do governo e 
das forças do mercado, redução da pobreza, instituições, falhas de mercado, capital 
humano, sustentabilidade, desigualdade de renda, entre muitas outras.2

Se, de um lado, esse razoável número de objetivos espelha claramente a di-
versidade da noção do desenvolvimento, de outro, gera o que alguns economistas 
chamaram, durante as comemorações de cinquenta anos das instituições de Bretton 
Woods, de goal congestion (BOUGHTON; LATEEF, 1995). Ou seja, as institui-
ções que lidam com desenvolvimento têm múltiplas missões, o que pode gerar 
ambiguidades nas estratégias e questionamentos sobre foco e escopo de atuação.  

É possível traçar um paralelo entre o papel dos bancos de desenvolvimento e a 
ampliação do conceito teórico de desenvolvimento no decorrer do tempo. Na época 
da criação das instituições de Bretton Woods, a política de desenvolvimento estava 
claramente ligada à reconstrução das economias dos países envolvidos na guerra e, 
para os países em desenvolvimento, o foco era a industrialização de suas economias. 
No Brasil, o BNDES nasceu a partir de um Estado forte promotor da industrialização 
do país, que identificava a existência de “gargalos estruturais” e a inexistência de 
recursos de mercado para a promoção do financiamento de longo prazo.

Ao longo de sua história, o BNDES incorporou diferentes missões ligadas 
ao projeto de desenvolvimento do país em maior ou menor grau, com maior ou 
menor autonomia propositiva. No entanto, a análise histórica de seu planejamento 
estratégico demonstra que as missões primordiais permaneceram sempre presen-
tes, variando pouco ou apenas em sua ênfase (CASTRO, 2014). Algumas outras 
missões foram incorporadas ao longo do caminho – como o acréscimo do S de 
Social ao então BNDE, as privatizações da década de 1990, as exportações e o 
desenvolvimento de um mercado de capitais no fim dessa mesma década e o apoio 
explícito às inovações nos primeiros anos do novo milênio. No entanto, os objetivos 
de promoção da indústria e da infraestrutura permaneceram no core do Banco.3 

Na perspectiva internacional, Yusuf et al. (2009)4 mostram a evolução das polí-
ticas de desenvolvimento por meio de uma revisão histórica do World Development 
Report – editado pela primeira vez em 1978 pelo Banco Mundial e que se propunha 

2 Para uma discussão sobre estratégias de desenvolvimento no Brasil no período 1930-2005, ver 
Bielschowsky e Mussi (2005). 

3 Criado como um banco para o financiamento da infraestrutura em 1952, o BNDES sempre foi um 
instrumento de políticas públicas de desenvolvimento. Uma de suas primeiras missões, além do 
apoio a infraestrutura, foi o fortalecimento do parque siderúrgico nacional. Durante o Plano de 
Metas, o BNDES dedicou-se à realização dos importantes projetos energéticos do país, produção 
de insumos básicos e mesmo bens de capital. Assim, foi progressivamente acumulando ações em 
consonância com as políticas de desenvolvimento.

4 Publicado em comemoração aos trinta anos do World Development Report, faz um apanhado crítico 
dos temas que foram objeto dessa publicação, com comentários finais de diferentes economistas-
-chefes do banco. 
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a ser um receituário de políticas de desenvolvimento e fonte de informação sobre 
indicadores de vários países –, até chegarmos à definição dos objetivos do milênio 
da Organização das Nações Unidas (ONU), que explicita e organiza as múltiplas 
facetas do desenvolvimento. A metodologia Tiip, como poderá ser visto ao longo 
das seções deste TD, busca incorporar conceitos de diferentes referências teóricas 
a partir da aplicabilidade destas ao cotidiano de análise de projetos do BNDES. 

Parte-se aqui da visão de que o crescimento do produto interno bruto (PIB) 
é uma condição necessária, mas não suficiente, para garantir o desenvolvimento 
econômico (FRANCO, 2011) e que outras variáveis são igualmente importantes 
para fins de acompanhamento e elaboração de políticas públicas:5 

As liberdades dependem não apenas do crescimento do PNB [Produto Nacional 

Bruto], mas também de outros determinantes, como as disposições sócio-econômicas 

(por exemplo, os serviços de educação e saúde) e os direitos civis (por exemplo, a 

liberdade de participar de discussões e averiguações públicas). De forma análoga, 

a industrialização, o processo tecnológico ou a modernização social podem contribuir 

substancialmente para expandir a liberdade humana, mas ela depende também de outras 

influências (SEN, 1999, p.17).

Com o passar do tempo, o assunto de mudanças climáticas e preservação do 
meio ambiente passou a ganhar maior destaque nos debates sobre crescimento 
econômico. Novamente, o indicador de crescimento do PIB sozinho não podia 
explicar o desenvolvimento (agora, sustentável), pois o crescimento não poderia 
ocorrer às expensas da deterioração nas condições ambientais, entendidas como 
externalidades negativas para a sociedade.

A preocupação ambiental, inicialmente capitaneada pelos países da Europa 
Ocidental, foi acelerada com a reflexão acerca do modelo de crescimento chinês 
e da resistência dos Estados Unidos em assinar protocolos de cooperação na área. 
Esse contexto, juntamente com as inovações na área da tecnologia da informação 
e a crise de 2008, levou o governo francês do presidente Nicolas Sarkozy a soli-
citar aos ganhadores do prêmio Nobel de Economia Joseph Stliglitz, Amartya Sen 
e ao também economista Jean-Paul Fitoussi que liderassem uma comissão para 
desenvolver um relatório sobre novas métricas para medir o desenvolvimento 
econômico e social, sustentável e inclusivo.

5 A alternativa mais conhecida foi apresentada como forma de indicador composto: o Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH), desenvolvido em 1990 pelos economistas Amartya Sen e Mahbub 
ul Haq, num contexto em que se queria propor maior relevância a aspectos sociais e humanos 
em relação aos econômicos de produção e consumo. Apesar de representar uma simplificação 
da realidade e sofrer críticas relativas ao seu acompanhamento temporal e relativo, o IDH é uma 
referência utilizada oficialmente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) e é acompanhado pela sociedade. Certamente, a leitura dos conceitos de “capacitações 
humanas” e “desenvolvimento como liberdade”, presentes na obra de Amartya Sen, são mais 
densos, abrangentes e representativos da realidade do que o IDH e, por isso, o economista esteve 
reticente em usar um índice com esse fim.



 Explicitando as contribuições para o desenvolvimento no BNDES: | 15 
 a Tese de Impacto de Investimento em Projetos (Tiip) como método de avaliação ex ante 

The report is about measurement rather than policies, thus it does not discuss how 
best our societies could advance through collective actions in the pursuit of various 
goals. However, as what we measure shapes what we collectively strive to pursue – 
and what we pursue determines what we measure – the report and its implementation 
may have a significant impact on the way in which our societies looks at themselves 
and, therefore, on the way in which policies are designed, implemented and assessed 
(STIGLITZ; SEN; FITOUSSI, 2009, p. 9). 

O relatório não apresentou qualquer novidade em termos de referências teóricas, 
mas teve como principal mérito tornar cada vez mais multidimensional o espaço de 
entendimento do conceito de desenvolvimento com base nos indicadores empíricos 
de bem-estar ou de satisfação com a vida (incluindo, por exemplo, indicadores de 
saúde, educação, cultura, atividades pessoais, o tempo dedicado a tarefas agradá-
veis e meritórias, a qualidade da experiência no trabalho, a participação política 
e no processo de governo, as conexões e relações sociais, o meio ambiente e a 
segurança econômica) e o modo como poderiam ser mais bem desenvolvidos, 
mais bem integrados às contas nacionais e mais explicitamente incorporados nos 
cálculos e definições das políticas públicas (FRANCO, 2011). 

Na virada do século, os objetivos expressos na Declaração do Milênio da ONU 
tornaram-se o principal referencial para as políticas públicas de desenvolvimento. 
O contexto era um pacto global para erradicação da pobreza extrema e melhoria 
das condições de vida das populações mais pobres do planeta e ficou conhecido 
como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), divididos em oito prio-
ridades, 21 metas e sessenta indicadores. Atualmente, a agenda para 2030 está 
refletida nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), formados por 17 
objetivos e 169 metas, divididos nas dimensões econômica, social e ambiental. 
Pode-se dizer que foi a primeira agenda de política de desenvolvimento construí-
da por meio de uma consulta pública, pois se baseou em processo de consultas 
abertas e de pesquisa global, coordenado pela ONU, com a participação de mais 
de 1,4 milhão de pessoas de mais de 190 países – governos, sociedade civil, setor 
privado, universidade e instituições de pesquisa –, que puderam contribuir e votar 
nas prioridades por meio da plataforma on-line My World.6

O BNDES, em 2007, também se envolveu com a construção de métricas 
ligadas às capacitações ou capitais intelectuais. Esse envolvimento, porém, não 
foi no âmbito de contas nacionais, mas sim para avaliar os ativos intangíveis das 
empresas clientes do Banco. Da mesma forma que o PIB já não era um indicador 
suficiente, as métricas tradicionais de avaliação de empresas já não davam conta da 
diversidade de capacitações empresariais no contexto de economias baseadas em 
conhecimento – knowledge economy (EDVINSSON; MALONE, 1997). O Banco 
foi pioneiro, por meio de parceria com o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-
-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

6 Ver <https://nacoesunidas.org/tema/agenda2030/> e <http://vote.myworld2015.org/>.
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(Coppe/UFRJ) e o New Club of Paris,7 em utilizar, para fins de avaliação, capitais 
como governança corporativa, relacionamento, responsabilidade socioambiental, 
capital de inovação e processos e capital humano (ALMEIDA; BRAGA, 2014).

Novamente, agora por meio da Tiip, o BNDES busca inovar em seus processos, 
contribuindo para maior transparência e diálogo com a sociedade sobre aquilo que 
acreditamos ser uma agenda de desenvolvimento para o Brasil, com a importante 
ressalva de que a realidade brasileira e as especificidades da nossa economia e das 
regiões devem ser a base para o início de qualquer avaliação sobre a contribuição 
ao desenvolvimento de dado investimento, fato que ficará evidenciado na descrição 
da dimensão regional na metodologia.  

2.2 Motivação para a criação da metodologia Tiip

A origem e a motivação por trás da criação da Tiip estão ligadas à necessidade 
objetiva do BNDES de responder à seguinte pergunta: qual a contribuição de 
determinado projeto para o desenvolvimento brasileiro?

O DEPRI, parte da Área de Planejamento e Pesquisa (APP), é responsável pela 
fase de pré-análise de todos os projetos que chegam ao BNDES na forma direta 
ou indireta não automática.8 Isso quer dizer, com algumas exceções, projetos com 
valor superior a R$ 20 milhões.9 Para se ter uma ideia, estes representaram, em 
2014, cerca de novecentos projetos e, em 2015 e 2016, cerca de quinhentos por 
ano, como resultado da crise econômica. Essa etapa do processo de concessão 
do financiamento é conhecida como “enquadramento” e a alçada decisória é o 
Comitê de Enquadramento, Crédito e Mercado de Capitais (CEC), formado por 
11 superintendentes de carreira do BNDES com igual direito a voto e coordenado 
pelos superintendentes da APP e da Área de Crédito (AC).10

Na etapa de enquadramento, ou pré-análise, avalia-se a adequação de cada projeto 
apresentado ao BNDES às suas políticas operacionais e de crédito, bem como às 
suas prioridades. Ou seja, há uma análise essencialmente normativa e uma análise 
preliminar de mérito, essa entendida como a avaliação da contribuição do projeto ao 
desenvolvimento sustentado brasileiro e à própria concretização da missão do BNDES, 

7 Ver <http://new-club-of-paris.org/>.
8 Operações diretas são aquelas realizadas diretamente com o Banco. Com exceção de alguns 

casos específicos, são pedidos de financiamento de mais de R$ 20 milhões. Operações indiretas 
não automáticas são operações com financiamento de mais de R$ 20 milhões em que o cliente 
prefere solicitar o apoio pelo banco com o qual já tem relacionamento. Nesse caso, o processo de 
concessão segue o mesmo fluxo das operações diretas, mas a instituição financeira credenciada 
assume o risco de não pagamento da operação.

9 Alguns programas e linhas admitem projetos acima de R$ 10 milhões, como inovação, eficiência 
energética e apoio à cultura e software.

10 A APP coordena a apreciação dos pedidos de colaboração financeira e demais assuntos opera-
cionais de enquadramento. Já a AC coordena a apreciação de classificações de risco de crédito, 
limites de crédito e demais assuntos operacionais de crédito. 
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qual seja: “Promover o desenvolvimento sustentável e competitivo da economia bra-
sileira, com geração de emprego e redução das desigualdades sociais e regionais”.11 

Como se pode depreender, essa análise de mérito ou prioridade, ainda que prelimi-
nar, deve considerar as diversas facetas do conceito de desenvolvimento, bem como 
as características de cada um dos projetos. Além disso, baseia-se numa hipótese do 
que o projeto irá entregar, já que o investimento ainda não foi realizado. Em resumo, 
trata-se de uma análise multicritério ex ante que embasará a tomada de decisão de 
enquadramento ou não de um projeto pelo CEC. O suporte a essa decisão deman-
da, dessa forma, duas características concomitantes: (i) complexidade conceitual e 
analítica; e (ii) simplicidade de comunicação para a tomada de decisão executiva. 

Um exemplo de análise multicritério comumente adotada por bancos é a análise 
de risco de crédito. No BNDES, essa análise é de responsabilidade da AC e também 
deliberada pelo CEC.12 De maneira geral, consideram-se três macrocritérios: análise 
cadastral do cliente (ou garantidor), análise de capacidade de pagamento quantitativa 
(com base em indicadores do balanço e em demonstrações financeiras) e análise 
qualitativa. Essa última desdobra-se em risco setorial e risco associado às compe-
tências corporativas da empresa na Metodologia de Avaliação de Empresas (MAE). 
Só na MAE, são 23 critérios, organizados em cinco níveis, em que o primeiro é o 
mais básico e o quinto o mais complexo.13 Só nesse macrocritério, temos 115 possi-
bilidades de avaliações (23 x 5). Contudo, o resultado final que chega à maior parte 
dos analistas financeiros é um rating que vai do AAA+ ao C- (no caso do BNDES, 
D ou E, a depender do banco), ou seja, uma síntese de algo bem mais complexo. 

O objeto da Tiip é semelhante ao do rating: chegar a uma demonstração sim-
ples e intuitiva para a tomada de decisão, mas que seja a síntese de uma avaliação 
prévia mais complexa, com diversidade de critérios, mas com objetividade e 
comparabilidade entre projetos. A subjetividade, que é característica de avaliações 
qualitativas, deve ser reduzida sem, no entanto, perder a essência de considerar as 
diferentes naturezas do objeto. Por outro lado, os pesos atribuídos a cada critério 
poderão variar de acordo com a visão e a prioridade estratégica do BNDES, desde 
que pactuadas em seu planejamento estratégico. 

Outros objetivos da Tiip são a comunicação para a sociedade, a transparência 
do processo e a legitimação do pressuposto de que os projetos financiados por um 
banco de desenvolvimento devem ter um retorno social maior do que o retorno 
privado. Entende-se por isso que os projetos gerem externalidades positivas, isto 

11 Ver <http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/governanca-controle/planeja-
mento-corporativo/Missao,-Visao-e-Valores>.

12 Ramos (2015, p. 12) explora a tomada de decisão no BNDES. Sobre o CEC: Most superinten-
dents think Credit Committee has a very specific driver (credit), developed methodologies (the 
assumptions are quite well established) and members with similar level of knowledge. Because 
of this, it is considered the most appropriate forum for reflection and decision-making.

13 Para mais informações, consultar Almeida e Braga (2014) e Mendes e Braga (2010).
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é, benefícios para a sociedade que extrapolem o benefício de quem está realizando 
o investimento.

Na busca por uma definição abrangente de bancos nacionais de desenvolvimento, 
o Departamento de Relações Econômicas e Sociais da ONU encontrou o seguinte 
conceito: Financial institutions primarily concerned with offering long-term capital 
finance to projects generating positive externalities and hence underfinanced by 
private sector.14 Desse conceito, pode-se deduzir que os bancos de desenvolvimento 
têm o papel de atuar em áreas nas quais o mercado privado não esteja presente, mas 
que, por gerar externalidades positivas para a sociedade, justificam sua presença. 
A Tiip pode ser um dos mecanismos para responder à legítima demanda da socie-
dade por maior transparência das instituições públicas por meio da explicitação 
dos resultados esperados e também dos critérios usados para tomada de decisão. 
Um debate aberto com partes interessadas sobre os critérios utilizados será parte 
do escopo do plano de trabalho que envolve a implantação da metodologia.    

Na mesma linha de ampliação da prestação de contas à sociedade e também de 
avaliação do impacto das políticas e ações planejadas, o BNDES tem se dedicado 
a realizar estudos de efetividade e a implementar um sistema de monitoramento e 
avaliação (M&A)15 inspirado em referências internacionais. Em 2014, foi lançado 
o primeiro relatório de efetividade do Banco, com um conjunto extenso de indi-
cadores de resultado e estudos de avaliação, que refletem os produtos e serviços 
entregues e os efeitos gerados pela atuação do Banco nos diversos setores, portes 
de clientes e modalidades operacionais.

A Tiip vem, em conjunto com o sistema de M&A, complementar um ciclo 
de implementação e de gestão no BNDES, que é iniciado com o planejamento 
estratégico e com a definição de prioridades e é finalizado com a avaliação de sua 
atuação. A aplicação de método de avaliação ex ante garante a maior internalização 
das prioridades dentro do fluxo operacional, já inserindo a lógica de impacto desde 
o início da análise de operações (no enquadramento de uma operação de financia-
mento, para que, posteriormente, seja verificado por meio de avaliação ex post).   

3. A Tese de Impacto de Investimento em Projetos (Tiip)

O processo interno de desenvolvimento da Tiip16 teve como objetivo responder 
à pergunta: como explicitar a contribuição do BNDES ao desenvolvimento? O 
método a ser desenvolvido deveria ser capaz de abarcar uma visão qualitativa 

14 Retirado do documento de apoio produzido em reunião de dezembro de 2005 (Ad Hoc Expert 
Group Meeting), cujo tema era Rethinking the role of national development banks. O conceito 
resultou de pesquisa no estatuto de vários bancos de desenvolvimento. Informações sobre a 
reunião disponíveis em <http://www.un.org/esa/ffd/msc/ndb/EGM2005/index.htm>.

15 Ver <http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/resultados-para-a-sociedade/
sistema-de-monitoramento-e-avaliacao(sma)>.

16 Sobre o processo interno de desenvolvimento da Tiip e testes de validação realizados, ver o Apêndice 1.
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acerca dos impactos esperados de um financiamento no momento da tomada de 
decisão de apoio, compondo os mais diversos aspectos que abrangem o conceito 
de desenvolvimento. 

Isso posto, a Tiip é uma metodologia de avaliação ex ante de impacto de projetos 
conforme o conceito de tese de impacto apresentado em Saltuk e Idrissi (2012) 
para o caso de fundos de impacto social. Supõe-se que os projetos apoiados devem 
obedecer a parâmetros de risco, retorno e impacto, sendo impacto aquele asso-
ciado a benefícios sociais além dos aspectos financeiros. No referido documento, 
sugere-se que os fundos tenham como referência um gráfico para cada decisão de 
investimento, a exemplo da Figura 1.

Figura 1. Tese de impacto: referência conceitual

Risco

Retorno

Impacto

Fonte: Saltuk e Idrissi (2012).

Para o caso do BNDES, o corpo técnico já domina metodologia de risco de 
crédito de empresas e projetos (por meio da AC e do CEC) e já acompanha o 
retorno de seus investimentos (por meio de sua Política Operacional e da Área 
Financeira). A Tiip busca complementar esses métodos oferecendo metodologia 
específica para explicitação de impacto de projetos à instituição. Atualmente, a 
metodologia é parte do documento de enquadramento de operações, apreciado pela 
primeira instância de deliberação de apoio a projetos no Banco, o CEC. 

Para a construção da Tiip, a equipe do BNDES buscou referências internas 
e externas à instituição que apoiassem a elaboração de metodologia aderente ao 
fluxo de financiamento de operações, ao mesmo tempo em que respondesse aos 
diversos aspectos relevantes da contribuição do Banco para o desenvolvimento. 
Foram identificadas práticas de avaliação de projetos em instituições de desen-
volvimento, bem como métodos de avaliação qualitativa de benefícios e impacto.
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Entre as instituições de desenvolvimento, destacam-se as práticas da Organi-
zação para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (OECD, 2007), 
Parlamento Europeu (EUROPEAN PARLIAMENT, 2015), da Comissão Europeia 
para Política de Terras (HELMING, 2009; BACH et al., 2009), do International 
Finance Corporation (IFC) (WORLD BANK, 2007), da Finep ( CAVALCANTE; 
DE NEGRI, 2013) e do KfW. Essas experiências e suas contribuições são apresen-
tadas no Apêndice 2. Na experiência do KfW, chama a atenção o uso de metodo-
logia qualitativa de avaliação baseada no método DAC – Development Assistance 
 Committee (OECD, 1991). Com base nesse referencial, são apresentados os 
resultados de cada projeto por meio de publicação em seu site17 do resumo das 
operações apoiadas, conforme a Figura 2. 

Figura 2. KfW: extrato de ficha de operação

Rating by DAC criteria

Ex Post-Evaluation Brief
Brazil: Natural Resources Policy Project (NRPP)

Overall rating: 3

The programme has made an important contribution to 
decentralising environmental policy and enhancing the 
capabilities of state-level environmental authorities. A 
particularly positive aspect of the programme is its 
sustained effect: virtually all the measures initiated 
under the scope of the programme are continued. 
Programme weaknesses were particularly evident in
the area of efficiency. 

Of note:

Almost all persons interviewed stressed the im-
portance of the programme. The lessons learned in 
the programme – positive and negative – reportedly 
played a particularly prominent role.

Sector 41010 Environmental policy and administrative 
management

Project/Client Natural Resources Policy Project (1995 65 243)*
Programme execut-
ing agency Ministerio do Meio Ambiente (MMA)

Year of sample/ex post evaluation report: 2013/2013
Appraisal 
(planned)

Ex post-evaluation 
(actual)

Investment 
expenses EUR 64.2 million** EUR 58.4 million

Own contribution EUR 9.3 million EUR 7.8 million
Third-party contri-
butions EUR 34.45 million EUR 36.8 million

FC funds EUR 20.45 million EUR 13.8 million
* Random sample 2013; **Exchange rate ø EUR 1 = USD 1.23

Fonte: KfW (2013).

Os métodos de avaliação qualitativa pesquisados e suas contribuições para a Tiip 
também são mostrados no Apêndice 2. Entre estes, destacam-se a experiência da 
Pricewaterhouse Coopers – Total Impact Measurement and Management,  (Timm) 
(PWC, 2013) e o método utilizado pelo fundo Bridge Ventures, apresentado em 
relatório do Fórum Econômico Mundial (DREXLER; NOBLE; LEYTES, 2014). 
Olsen e Galimidi (2008), no Catálogo de métodos de avaliação qualitativa de 

17 Ver <https://www.kfw.de/microsites/Microsite/transparenz.kfw.de/en/region/index.html?r=LAT>.
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impactos, do Rockefeller Institute, fazem uma análise comparada de vinte inicia-
tivas (Figura 3). 

Figura 3. Catálogo de métodos de avaliação (Rockefeller Institute)
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Fonte: Olsen e Galimidi (2008).

Considerando as referências externas e as práticas internas, a Tiip foi concebida 
com base em cinco dimensões de avaliação, consideradas essenciais para avaliar a 
contribuição ao desenvolvimento resultante de projetos de investimento, conforme 
metodologias estudadas. As dimensões avaliadas podem ser observadas no Quadro 1. 

Quadro 1. Dimensões avaliadas na Tiip
Economia Nacional: impactos esperados na ampliação da eficiência e da capacidade de geração de 
valor da economia brasileira, considerando benefícios para variáveis-chave como inovação, exportação, 
produtividade, conhecimento e cadeia produtiva;
Ambiental: impactos positivos e negativos no uso de recursos, emissões e ecossistemas no Brasil; 
Social: impactos positivos e negativos na qualidade de vida da população brasileira, bem como na geração 
de mais e melhores empregos; 
Regional: impactos locais do projeto na alteração do potencial de atração de pessoas e atividades 
econômicas que beneficiem a redução de desigualdades regionais; e
Cliente: impactos esperados do projeto no cliente no que diz respeito à melhoria de gestão e ao 
desenvolvimento de competências que beneficiem sua sustentabilidade de longo prazo e sua capacidade de 
ofertar bens e serviços para a sociedade.

Destaca-se que, na divisão de quais aspectos são avaliados em cada dimensão, 
foi necessário fazer escolhas práticas, dado que alguns critérios impactam mais 
de uma dimensão. Isso mitiga potenciais sobreposições. Uma delas é o fato de a 
variável emprego ser avaliada na dimensão Social, não na dimensão Economia 
Nacional. Após a avaliação de cada dimensão, uma ilustração gráfica é gerada, 
conforme a Figura 4. 
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Figura 4. Tese de Impacto de Investimento em Projetos (Tiip)

4,4

3

3

4,4

2,8

Economia Nacional

Social

AmbientalCliente

Regional

Média simples: 3,52

Fonte: Elaboração própria.

O processo de avaliação para dada operação baseia-se nas referências exis-
tentes em cada critério que compõe uma dimensão. Essas referências estão 
associadas a aspectos que o avaliador do BNDES deve valorizar ou mitigar. O 
caso hipotético, apresentado na Figura 4, indica que o projeto teve avaliação 
positiva em critérios diversos, distribuídos por todas as dimensões. A dimensão 
Ambiental (nesse caso, com nota 3) revela que o critério impactos positivos foi 
relevante na determinação da nota final. Isto é, o projeto apresenta mais im-
pactos ambientais positivos do que negativos ou apenas benefícios ambientais, 
tendo impacto negativo neutro. Esse caso é mostrado adiante no box, enquanto 
os critérios de avaliação (15 no total) são resumidos no Quadro 2 e mais bem 
detalhados nas próximas seções. 

Quadro 2. Dimensões e critérios de avaliação Tiip

Dimensões de avaliação

Cr
ité

ri
os

 d
e 

av
al

ia
çã

o

Economia Nacional Ambiental Social Regional Cliente

• Capacidade produtiva: 
produtividade e 
complexidade 
econômica

• Inovação

• Infraestrutura

• Exportação

• Fornecedores

• Educação e cultura

• Impactos 
negativos em uso 
de recursos, em 
emissões e em 
ecossistemas

• Contribuições 
do projeto para o 
meio ambiente

• Emprego e renda

• Impactos 
positivos em 
qualidade de vida

• Impactos 
negativos em 
qualidade de vida

• Impacto direto 
por tipo de 
projeto

• Atividades 
induzidas 
relacionadas ao 
local do projeto

• Capacidade de 
oferta de bens/
serviços (varia 
conforme tipo de 
cliente)

• Práticas de 
gestão

Fonte: Elaboração própria.
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Cada critério é avaliado por meio de uma escala cujos níveis se sucedem desde 
a alternativa menos desejada (normalmente um impacto neutro ou negativo) até a 
alternativa mais desejada (normalmente um impacto de destaque). O número de 
níveis e a escala são modificados a depender do tipo de variável a ser avaliada. A 
nota final para uma dada dimensão é explícita em uma Escala Likert18 e considera 
a avaliação de cada critério que a compõe e seus pesos associados. 

Vale explorar o método que calcula a nota final de cada dimensão. A soma do 
resultado para cada critério, considerando seus respectivos pesos, gera uma nota 
de avaliação de impacto entre 1 e 5 para cada dimensão, sendo 5 a posição que 
indica maior impacto positivo, 1 a de maior impacto negativo e 2 aquela que indica 
impacto neutro. A localização do ponto neutro mais próximo do 1 do que do 5 é 
proposital. O objetivo é permitir maior sensibilidade da escala no impacto positivo, 
o que permite maior diferenciação dos projetos no que tange a seus benefícios. 

O uso da Escala Likert (entre 1 e 5) justifica-se por trazer um equilíbrio entre 
capacidade de discriminação e interpretação substantiva da pontuação. Assim, escalas 
com poucos pontos têm pouca capacidade de discriminação, ao passo que es calas com 
um número demasiado de pontos apresentam pouca diferença substantiva entre notas 
muito próximas. A escala entre 1 e 5 consegue garantir tanto a capacidade da Tiip 
de diferenciar projetos diferentes quanto a habilidade de cada nota ser prontamente 
interpretada. Justamente por esses motivos, a escala entre 1 e 5 é a mais amplamente 
utilizada em instrumentos de mensuração de intangíveis.

Caso de aplicação Tiip: empresa de bens de capital

A empresa X, produtora de bens de capital, encaminhou solicitação ao BNDES 
para apoio financeiro a projeto de implantação de nova fábrica para produção de 
equipamentos de energia solar adaptados para aplicação em hospitais, com foco no 
mercado interno. Considerando os critérios da Tiip, as informações obtidas sobre o 
setor de atuação da empresa, as informações encaminhadas sobre o projeto, outros 
projetos semelhantes já apoiados e os indicadores quantitativos obtidos, a avaliação 
da Tiip foi resumida na Figura 4. A avaliação do projeto demonstrou que são espera-
dos benefícios positivos em todas as dimensões de avaliação. O projeto tem impacto 
positivo nas seguintes dimensões: 

Economia Nacional (Nota 4,4): O projeto visa a implantação de uma fábrica 
de equipamentos com foco apenas no mercado interno, o que agregará considerável 
capacidade produtiva em uma atividade que, além de ser difusora de progresso técnico, 
contribui para o aumento da complexidade econômica e da produtividade no Brasil. 
Considera-se que o produto é novo para o país e para a empresa, o que a capacitará a 
atuar em novo nicho de equipamentos para energias renováveis, em crescimento no 
país, o que também demandará capacitação de novos fornecedores para essa produção.

18 Escala qualitativa de avaliação, em geral com quatro ou cinco categorias ordinais. 
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Ambiental (Nota 3): O projeto foca na produção de energias renováveis e, 

como é esperada alta difusão da nova tecnologia, espera-se que a economia de 

energia oriunda de fontes poluentes seja considerável. Há baixo impacto negativo 

na implantação da fábrica.

Social (Nota 3): Haverá considerável geração de empregos como consequência da 

implantação do projeto, ainda que as posições sejam de menor qualificação. Apesar 

de em menor quantidade, espera-se também geração não desprezível de empregos 

dedicados à operação da unidade. O equipamento será aplicado para serviços de 

saúde, o que pode aumentar a eficiência desse tipo de atividade, com significativo 

desdobramento para a sociedade.  

Regional (Nota 2,8): A fábrica será instalada no interior de São Paulo, em uma 

região de alto desenvolvimento, porém fora da região metropolitana. Em sua pro-

ximidade, já estão presentes fornecedores da cadeia de bens de capital, mas com 

pouca tradição na produção desse tipo de equipamento. No entanto, há espaço para o 

aumento das interações entre os fornecedores e clientes próximos, podendo contribuir 

para a estrutura produtiva da região.

Cliente (Nota 4,4): A postulante, ao incorporar um produto diversificado em seu 

portfólio, visa alcançar um mercado de maior rentabilidade e com forte potencial de 

crescimento. Preveem-se a implantação de um novo sistema de gestão de projetos e o 

aperfeiçoamento das práticas de governança corporativa do cliente, potencializando 

os efeitos sobre a competitividade.

Vale ressaltar que há notória multidisciplinaridade dentro da Tiip. O conheci-
mento sobre cada dimensão implica o uso de diferentes conceitos, o que resulta 
em critérios e itens de avaliação diferentes. A equipe que desenvolveu a Tiip op-
tou por não forçar um mesmo número de critérios em cada dimensão e nem uma 
escala única de avaliação. Estas variam conforme o tipo de variável a ser avaliada 
(o critério “impacto ambiental positivo”, por exemplo, é avaliado em uma escala 
de 0 a 4, enquanto o critério “impacto ambiental negativo” é avaliado de 0 a -5). 
Esta constitui importante premissa metodológica da Tiip: o entendimento de que 
se deve prezar pela supremacia da consistência conceitual, ou seja, que cabe à 
metodologia adequar-se à realidade, e não o contrário. 

Por outro lado, outra premissa a ser destacada é a de que a avaliação final 
de cada dimensão deve ser medida em uma mesma escala. Em outras pala-
vras, as dimensões avaliadas devem ser comparáveis. Convencionou-se que 
a nota final das dimensões seria entre 1 e 5, com o ponto neutro em 2. Para 
isso, considerando que cada critério tem diferentes métricas de avaliação, foi 
necessário desenvolver método para transformação não linear da nota para o 
intervalo de 1 a 5.
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O processo de avaliação das dimensões inicia-se com a avaliação de cada cri-
tério, a partir de escala específica de avaliação. Para contabilizar a nota final, cada 
critério sofre transformação monotônica para uma mesma escala de 1 a 5. Um item 
originalmente mensurado em uma escala entre a e b com neutro em n é, portanto, 
mapeado em uma escala que varia entre 1 e 5 com neutro em 2. 

A referida transformação é representada graficamente na Figura 5.

Figura 5. Tiip: método de transformação da escala de avaliação

2

1

a n b

5

Fonte: Elaboração própria.

Uma vez que as notas de um mesmo critério são transformadas para a escala 
descrita, surge a necessidade de compor as notas da dimensão. A etapa subsequente 
consiste, então, em ponderar o valor dos diferentes critérios de uma mesma dimen-
são, o que implicará uma nota final entre 1 e 5 para uma determinada dimensão, 
considerando a importância de cada critério para a avaliação da dimensão. No caso 
da dimensão Ambiental, foi considerado que os impactos positivos devem compor 
50% da nota final, enquanto os negativos compõem 50%. 

A definição de pesos foi desenvolvida em uma série de sessões de grupos focais 
com analistas de projetos do BNDES. A dinâmica consistia na aplicação da meto-
dologia individualmente. Cada participante, portanto, distribuía cem pontos entre 
os critérios, conforme o percentual que ele entendia que aquele critério deveria 
representar da nota de sua respectiva dimensão. 

Em seguida, cada membro do grupo revelava o peso que havia proposto para 
cada critério. Quando havia propostas de peso discrepantes por mais de 5 pontos 
das demais, a pessoa que havia proposto o peso discrepante justificava sua escolha 
perante os demais. Ensejava-se então o debate, até que o grupo chegasse a um 
consenso sobre o peso mais adequado.
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Posteriormente, a realização de um teste permitiu avaliar se as notas obtidas 
usando-se os pesos definidos estavam condizentes com o esperado. Nessa ocasião, 
a consistência dos pesos foi verificada e atestada. A necessidade de aplicação de 
pesos e de transformação nas notas realizadas resulta do fato de a Tiip ser uma 
análise multicritério. Esse tipo de análise, por meio de indicadores compostos, é 
comum para avaliação de objetos ou eventos complexos em que apenas um indi-
cador não é suficiente para explicá-los.

A Comissão Europeia montou grupo de trabalho permanente para apoio metodo-
lógico nesse tipo de abordagem: Composite Indicator Research Group (Coin). Esse 
grupo desenvolveu o relatório State-of-the-art report on current methodologies and 
practices for composite indicator development (SAISANA; TARANTOLA, 2002), 
que explora técnicas estatísticas para construção desses indicadores e analisa mais 
de vinte casos de utilização. São exemplos de indicadores compostos: Global In-
novation Index (Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Cornell, Insead); 
Human Development Index (Organização das Nações Unidas); Environmental 
Sustainability Index (Fórum Econômico Mundial); e Betterlife Index (OCDE). 

Saisana e Tarantola (2002) é referência importante para a Tiip. Destaca-se que o 
relatório produzido indica algumas vantagens e desvantagens no uso desse tipo de 
indicador. Entre as vantagens: dar objetividade e sistematizar temas complexos em 
que há multidimensões envolvidas para tomada de decisão e reduzir a quantidade de 
indicadores a serem acompanhados. Entre as desvantagens: o fato de a complexidade 
implicar necessidade de acompanhamento constante da robustez estatística do método e 
poder gerar interpretações distintas sobre o impacto esperado para o mesmo indicador. 

A necessidade de acompanhamento constante é uma diretriz já incluída no plano 
de trabalho de aperfeiçoamentos da Tiip. Há dois campos de melhoria: 

1) acompanhamento das aplicações do método e das necessidades de ajustes 
de critérios (alguns resultados da aplicação, agregados por tipo de projeto, 
porte do cliente e local do projeto são apresentados no Apêndice 3); e

2) acompanhamento de resultados de projetos e avaliações de impacto para 
melhoria de referências analíticas. 

O segundo esforço indica a necessidade de coordenação dos critérios da Tiip 
com os processos de M&A do BNDES.19 As dimensões mais relevantes deverão 
ter indicadores de acompanhamento como parte do Quadro de Resultados,20 a ser 

19 Ver <http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/resultados-para-a-sociedade/
sistema-de-monitoramento-e-avaliacao(sma)>.

20 O Quadro de Resultados deve apresentar: (i) os objetivos, em termos de resultados, para os quais 
o projeto em questão contribui; (ii) o valor do financiamento associado a cada objetivo; e (iii) os 
indicadores de eficácia e de efetividade e seus valores, que permitirão sinalizar a expectativa de 
geração de resultados. Este conjuga três objetivos: (i) aprimorar a inserção das práticas de M&A 
nas atividades de concessão de apoio financeiro aos investimentos apoiados pelo BNDES; (ii) 
produzir aprendizado organizacional; e (iii) produzir informações para prestação de contas para 
as diversas partes interessadas no apoio do BNDES.
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monitorado durante a fase de acompanhamento do projeto. Ademais, a equipe de 
M&A da intervenção será importante insumo para o processo de aprendizado e 
revisão da Tiip. Banks (2000), em uma análise de forças e fraquezas em processos 
de análise ex ante de impacto, destacou a necessidade de considerar regularmente 
o sucesso e as fraquezas de intervenções anteriores.

Ao longo de seu desenvolvimento, a Tiip incorporou referências diversificadas 
e o conhecimento tácito do corpo técnico, tendo em vista explicitar as múltiplas 
dimensões do desenvolvimento. Ainda que seja uma ferramenta customizada para 
a realidade do BNDES, ela estabelece um processo de aprendizado contínuo, re-
forçando as competências associadas a análises de projetos de desenvolvimento. 
São vários os benefícios indiretos desse processo, assim como os possíveis usos 
da base de dados que dele resulta. Os critérios da metodologia são detalhados na 
seção a seguir. 

4. Dimensões de avaliação da Tiip: detalhamento

4.1 Dimensão Economia Nacional

4.1.1 Contribuição para o desenvolvimento

O crescimento do produto é condição necessária (ainda que não suficiente) do 
processo de desenvolvimento. A economia brasileira tem apresentado taxas de 
crescimento econômico muito aquém da média do grupo de países emergentes. 
Embora aspectos econômicos conjunturais e políticos tenham parcela considerável 
de responsabilidade, alguns desafios estruturais minam a resiliência da economia 
brasileira e reduzem o crescimento potencial do produto em situações de maior 
normalidade econômica. A presente seção aborda aspectos estruturais determinan-
tes do crescimento econômico de longo prazo que podem ser beneficiados pelas 
intervenções apoiadas pelo BNDES.

A baixa produtividade média da economia é um indicador-chave, sensível à 
influência de múltiplos fatores. Características institucionais (regulatórias, traba-
lhistas, tributárias etc.) são parte da explicação desse quadro. Estas, no entanto, 
são exógenas à influência direta do apoio do Banco. Outros fatores, porém, po-
dem ser influenciados, ainda que parcialmente, pelos projetos financiados pelo 
BNDES. Investimentos em infraestrutura econômica e social podem reduzir 
gargalos estruturais importantes e melhorar a competitividade dos produtores 
nacionais. Projetos do setor de educação podem contribuir para a melhora do 
perfil educacional da população, outro obstáculo crítico para o desenvolvimento 
brasileiro. O box a seguir discute possíveis impactos na economia nacional dos 
projetos apoiados pelo BNDES.
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Possíveis impactos na economia nacional dos projetos apoiados pelo BNDES

O nível e a taxa de crescimento da produção total de bens e serviços de dado país são 

os indicadores de desenvolvimento mais tradicionais utilizados pela teoria econômica 

(ótica da oferta). A capacidade produtiva potencial de dado país é função do seu estoque 

de fatores de produção, capital e trabalho, assim como da tecnologia disponível. A pro-

dução de bens e serviços traduz-se em bem-estar na medida em que os detentores dos 

fatores de produção são remunerados pelo esforço alocado nos processos produtivos 

e que essa renda é alocada em consumo das famílias. Ou seja, quanto mais elevado o 

nível de produto gerado a partir de dado nível de trabalho (ou capital), maior tende a 

ser a cesta de consumo à qual os trabalhadores (empresários) têm acesso. A literatura 

de desenvolvimento econômico (JONES; VOLLRATH, 2014) aponta que o cresci-

mento da produção agregada potencial pode ocorrer mediante o incremento no estoque 

de fatores de produção ou pelo desenvolvimento tecnológico, que tem potencial de 

deslocar a função de produção agregada. O crescimento da renda nacional, portanto, 

impacta a renda dos indivíduos e, consequentemente, aumenta seu bem-estar.

Ao financiar investimentos em acúmulo de capital físico, independentemente do re-

corte setorial, espera-se um incremento na capacidade produtiva do país, por causa da 

ampliação do estoque de capital presente na economia. Ainda, alguns tipos de projetos, 

sobretudo os de infraestrutura, têm impacto direto sobre as curvas de custos de outros 

agentes econômicos, afetando positivamente a produtividade da economia nacional.

Projetos voltados ao desenvolvimento tecnológico têm potencial de alterar signifi-

cativamente a produtividade do sistema. Ao ter sucesso em desenvolver produtos 

e/ou processos inovadores, determinado agente econômico altera sua função de 

produção e/ou curvas de custo, o que se reflete no aumento do valor adicionado por 

ele gerado. Dadas as características do processo de inovação, no entanto, no longo 

prazo, o efeito não se limita ao desenvolvedor da inovação, pois os demais agentes 

tendem a copiá-la, de forma que a mudança tecnológica costuma se disseminar para 

a economia como um todo.

Vetores não menos importantes considerados são os de diversificação produtiva 

e mudança estrutural. Economias diversificadas tendem a ser mais prósperas, em 

função da presença de competências necessárias para a fabricação de produtos mais 

complexos, de maior valor agregado e cujo processo produtivo requer maior produ-

tividade (HAUSMANN; HIDALGO, 2009). Além disso, as competências produtivas 

presentes em dada economia, identificadas pelo perfil de mercadorias exportadas, 

são determinantes para o processo de convergência de renda entre diferentes países 

(HAUSMANN; HIDALGO, 2010). Portanto, para avaliar o impacto de projetos 

sobre o crescimento do produto potencial, também é imprescindível incorporar esses 

conceitos na ferramenta analítica, comparando-se as características do projeto de 

interesse com a estrutura produtiva corrente.
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Pelo lado da demanda, destacam-se o acesso a mercados internacionais pela expor-

tação e os efeitos de encadeamento do investimento financiado em fornecedores. 

A presença de economias de escala dá vantagens a produtores que acessam mais 

mercados (KRUGMAN; OBSTFELD, 2010). Assim, as empresas exportadoras 

tendem a ser mais produtivas e tecnologicamente mais dinâmicas. A participação 

em cadeias globais de valor (GEREFFI; HUMPHREY; STURGEON, 2005), com 

destaque para produtos de alta e média tecnologia, denota competitividade e pode 

resultar em maior acesso a mercados e tecnologias. Os efeitos de encadeamento 

(LEONTIEFF, 1986) são de grande importância para o desenvolvimento econômico, 

sendo um dos critérios da avaliação qualitativa. Os projetos financiados pelo BNDES 

movimentam cadeias de fornecedores, tanto para sua implantação quanto a partir do 

aumento de capacidade gerado, contribuindo para o aumento da produção nacional.

Finalmente, o capital humano (BECKER, 1994) é importante fator indutor de desen-

volvimento. Por esse motivo, projetos de educação e cultura têm suas contribuições 

avaliadas em critério específico.

4.1.2 Critérios de avaliação

A dimensão Economia Nacional objetiva avaliar os impactos esperados dos pro-
jetos na capacidade de geração de valor e eficiência para a economia brasileira. 
No entanto, considerada a heterogeneidade de sua atuação, é razoável supor que 
o apoio do BNDES contribua para alterar o produto agregado potencial por meio 
de diversos vetores. De forma a captar os impactos decorrentes de cada um destes, 
foram estabelecidos seis diferentes critérios:

• Capacidade produtiva: produtividade e complexidade econômica;

• Inovação;

• Infraestrutura;

• Exportação;

• Fornecedores;

• Educação e cultura.

A lógica dos critérios está ilustrada na Figura 6.
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Figura 6. Dimensão econômica: lógica de avaliação
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Fonte: Elaboração própria.

Para captar de forma mais precisa as diferentes características dos projetos e 
dos decorrentes vetores de impacto, foram estabelecidos quatro grandes conjuntos 
de tipos de projetos: (i) projetos de inovação, engenharia e design; (ii) projetos 
de indústria, agropecuária e comércio e serviços; (iii) projetos de infraestrutura 
social e econômica; e (iv) projetos de educação e cultura. A depender do tipo de 
projeto, diferentes critérios são aplicados. Os critérios são mais bem detalhados 
nas próximas páginas.

4.1.2.1 Critério 1 – Capacidade produtiva: produtividade e 
complexidade econômica

Um dos mandatos mais tradicionais do BNDES é o fi nanciamento a investimentos 
que adicionem capacidade de produção de bens e serviços na economia brasileira. 

Novos investimentos têm impacto positivo no produto agregado, independente-
mente do setor do projeto. A adição de nova capacidade de um agente econômico, 
viabilizada pela reunião de recursos dos fi nanciadores de dado projeto, tende a 
ampliar a renda agregada,21 na medida em que os fatores de produção ali alocados 
são remunerados. A produtividade média dos fatores de produção pode também ser 
afetada a partir da realização de novos investimentos (embora diversos projetos 

21 É possível que, no longo prazo, haja deslocamento de empresas menos efi cientes do mercado 
como resultado do investimento. No entanto, a relação de causa e efeito é de difícil detecção ex 
ante, tendo em vista as múltiplas variáveis que afetam a competitividade de cada fi rma.
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tenham como objetivo o incremento de produtividade em si, o efeito não se limita 
a esse conjunto de projetos). 

Novos projetos de investimento tendem a adotar tecnologias mais modernas 
que as utilizadas na estrutura produtiva corrente. Sob uma perspectiva compa-
rativa entre firmas, novos projetos tendem a apresentar produtividade superior à 
observada em unidades produtivas existentes, que em média utilizam tecnologias 
mais antigas. Ou seja, o processo de absorção tecnológica nos investimentos fi-
nanciados pelo BNDES pode provocar algum incremento na produtividade média 
dos fatores na economia.

É possível, no entanto, que o investimento não produza o incremento esperado 
em termos de produtividade. A decisão de investimento envolve expectativas sobre 
demanda e condições de mercado no futuro que nem sempre se verificam, podendo 
resultar em retorno do capital inferior a alternativas de investimento existentes 
na economia que reduziria a eficiência alocativa do sistema econômico em geral.

Outro vetor a ser considerado é o dos impactos econômicos indiretos do investi-
mento: em decorrência dos projetos, são firmados novos contratos de fornecimento 
de serviços e bens (para sua implantação e posteriormente para a operação dos 
novos empreendimentos). Esses impactos indiretos, no entanto, serão incorporados 
apenas no Critério 5 (fornecedores) de forma a evitar que o mesmo elemento seja 
considerado na análise em dois itens distintos.

O presente critério, portanto, tem por objetivo avaliar a intensidade do impacto, 
no incremento da produtividade, da complexidade econômica22 e da ampliação do 
produto agregado potencial, de projetos dos setores agropecuário, industrial, de 
comércio e de serviços. Nessa avaliação, considerou-se a relevância do investimento 
para as mencionadas variáveis. 

Foram também realizadas algumas distinções entre projetos de acordo com o 
recorte setorial e o estado da arte da tecnologia. Tal escolha decorre da percepção 
de que, a depender dos atributos do projeto ou do setor, é possível que haja impactos 
distintos sob a perspectiva de crescimento econômico de longo prazo. Ou seja, sob 
uma perspectiva dinâmica, alguns atributos têm potencial de alterar a estrutura produ-
tiva, com efeitos permanentes sobre outros agentes econômicos. Foram identificados 
quatro atributos que propiciam maiores transbordamentos: (i) projetos difusores 
de progresso técnico; (ii) investimento em planta pioneira; (iii) setor deficitário 
na balança comercial; ou (iv) projetos com potencial de alteração de estruturas de 
mercados, tais como as caracterizadas por práticas anticompetitivas.

22 Utiliza-se o conceito de complexidade econômica adotado em Hausmann e Hidalgo (2009), ou 
seja, do domínio de competências necessárias para a realização das atividades produtivas em 
termos de ubiquidade e diversidade dos bens e serviços produzidos. Nesse sentido, economias 
mais diversificadas e com maior representatividade de bens de baixa ubiquidade em sua estrutura 
produtiva (ou com maior escassez) têm maior complexidade. 
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Produtores de bens que disseminam tecnologia para terceiros têm impacto direto 
sobre a função de produção e/ou curvas de custo de outras empresas. Um projeto 
de desenvolvimento de um produto difusor de tecnologia mais eficiente tende a 
melhorar a produtividade de longo prazo daqueles agentes que o utilizam. Nesse 
sentido, considera-se que projetos de fabricantes de bens de capital, informática, 
eletromecânicos, microeletrônica, biotecnologia, nanotecnologia, especialidades 
químicas e novos materiais tendem a gerar mais transbordamentos, com impactos 
maiores e mais perenes para a economia nacional.

Plantas pioneiras são unidades produtoras de novos bens ou cujo processo 
produtivo adote rotas tecnológicas inéditas, de forma que tenha o potencial de 
alterar o padrão tecnológico e competitivo da indústria. São parte fundamental do 
processo inovativo das empresas, com racional análogo às atividades de P,D&I, 
cujos retornos são superiores aos privados. Por exemplo, a introdução de linhas de 
produção no início do século XX pela Ford representou um ponto de inflexão que 
alterou o padrão tecnológico da indústria. Com base em um recorte mais setorial, 
e contemporâneo, a busca pelo domínio da tecnologia de fabricação de etanol 
combustível com base em biomassa vegetal representa uma corrida com potencial 
de alteração do padrão de competitividade global de diversos setores industriais.

A princípio, existe baixo incentivo a investimentos em plantas inovadoras: os riscos 
são elevados, tendo em vista o conjunto informacional incompleto referente às curvas 
de custo, os desafios tecnológicos e/ou de mercado associados a novos produtos e 
processos. No entanto, utilizar os mecanismos corretos para incentivo a esse tipo de 
investimento pioneiro pode induzir à formação de competências que estabeleçam 
novas vantagens competitivas em um país. Essas novas competências geram exter-
nalidades positivas para além da firma pioneira (HAUSMANN; RODRIK, 2003). 

A valoração de projetos de setores deficitários no comércio exterior decorre dos 
impactos já citados decorrentes de diversificação produtiva e mudança estrutural. 
Naturalmente, não se busca estimular um processo de substituição de importações 
per se, dado que políticas de substituições de importações podem incorrer em 
distorções alocativas que, em última instância, reduzam o crescimento econômico 
de longo prazo, mas focando no estímulo à internalização de novas competências-
-chave que permitam futuramente alterar a estrutura produtiva para setores de maior 
produtividade e valor agregado, bem como aumentar o valor da produção no país.

Outro diferencial considerado aplica-se a projetos que tenham potencial de 
alteração de estruturas de mercado caracterizadas por práticas anticompetitivas. A 
teoria microeconômica mostra que, nesses casos, a diluição do poder de mercado 
tende a alavancar o nível de produto e de redução de preços para os consumidores 
(monopólios e oligopólios têm nível de produção inferior e preços mais altos que 
mercados concorrenciais). 
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4.1.2.2 Critério 2 – Inovação

A inovação é elemento fundamental para melhorar o posicionamento competi-
tivo das empresas brasileiras, já que contribui para o aumento da eficiência na 
produção, na geração de novos produtos e na criação de empregos qualificados, 
tornando as empresas mais competitivas e gerando valor econômico e social para 
o país. A inovação objetiva a aferição de um lucro extraordinário pela empresa 
(SCHUMPETER, 1961), criando, assim, condições para novos investimentos e 
lhe conferindo vantagens competitivas, seja por meio da diferenciação de produ-
tos ou pelo aumento da produtividade. É o principal vetor do desenvolvimento, 
considerado o conceito schumpeteriano de mudança espontânea e descontínua nos 
canais de fluxo econômico, que altera e desloca de forma permanente o estado de 
equilíbrio previamente existente, na medida em que são criadas novas combinações 
de materiais e forças no processo produtivo (SCHUMPETER, 1964).

Em consonância com o Manual de Oslo (OECD, 1997), o BNDES entende a 
inovação como a introdução de produto ou processo novo para a empresa, resul-
tado de esforço prévio de desenvolvimento tecnológico, conforme expresso em 
sua Política de Atuação no Apoio à Inovação.23 Dessa forma, não são considera-
das inovações as introduções de produtos ou processos dissociadas de esforço de 
desenvolvimento, como mudanças puramente estéticas ou de estilo do produto ou 
pequenas mudanças e atualizações de processos.

Para efeitos da Tiip, optou-se por classificar os projetos de acordo com as entregas 
previstas e a intensidade do esforço alocado. Além das variáveis para resultados de 
inovação, adiante abordadas, optou-se por distinguir o maior esforço da empresa 
voltado para o desenvolvimento e a implementação de produtos (bens ou serviços) 
ou processos novos ou significativamente aperfeiçoados (IBGE, 2016) das atividades 
rotineiras de P&D para atualização de produtos ou processos. Tal distinção se faz, 
em geral, a partir do aumento em indicadores de esforço inovativo, como percentual 
da receita investido em P&D ou número de empregados alocados em P&D.

Dado o papel mais próximo ao setor privado do BNDES no Sistema Nacional 
de Inovação (SNI), privilegiou-se também o esforço inovativo que resulta dire-
tamente em produtos ou processos significativamente melhorados em detrimento 
de projetos de implantação ou melhoria de infraestrutura de inovação, que cabe 
mais a outros atores, como a Finep e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), ou que ainda estejam distantes do mercado e 
gerariam valor econômico apenas em um horizonte mais longo.

Finalmente, destacou-se o desenvolvimento de novos produtos ou processos 
na fronteira tecnológica como alvo maior do apoio à inovação do BNDES. São 

23 Ver <http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/inovacao/politica_apoio_ino-
vacao/politica-de-atuacao-no-apoio-a-inovacao/>.
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esses desenvolvimentos que têm mais potencial de gerar valor e ampliar a com-
petitividade das empresas brasileiras.

Quadro 3.  Critério 2: Inovação

+++
• Esforço significativo de inovação que resulte em produtos ou processo 

significativamente melhorados

++++
• Novos produtos ou processos na fronteira tecnológica

++
• Melhoria de infraestutura de inovação ou esforço significativo de inovação sem 

geração de produto ou processo novo significativamente melhorados

+
• Inovação associada a atividades rotineiras para atualização de produtos ou 

processos

0
• Inovação sem impacto relevante sobre a geração de valor econômico

Fonte: Elaboração própria.

4.1.2.3 Critério 3 – Infraestrutura

O investimento em infraestrutura por períodos relativamente longos é condição 
necessária tanto para o crescimento econômico quanto para ganhos sustentados de 
competitividade (FRISCHTAK, 2008). Poucos países têm sido capazes de mobilizar 
recursos ao longo de um horizonte que vai além de vinte-trinta anos, sem reduções 
que comprometam a integridade e a qualidade desses serviços.

O BNDES enfrenta esse desafio sendo o principal financiador de projetos de 
infraestrutura no Brasil. O longo prazo de retorno dos projetos, característica usual 
do setor, demanda que os financiadores admitam renunciar a liquidez por longo 
período de tempo,24 o que o BNDES tem propensão superior a outras instituições 
financeiras brasileiras. Outra característica importante dos projetos é seu impacto 
significativo sobre a produtividade de muitos agentes econômicos. Ou seja, além 
dos impactos sobre a própria atividade dos serviços de infraestrutura, tais como 
aqueles previstos no item anterior (geração de renda a partir da remuneração dos 
fatores de produção alocados na construção e na operação), estes apresentam in-
trinsecamente externalidades, dado que os impactos se disseminam para além do 
escopo do projeto, seja este privado ou público. 

Esse critério objetiva avaliar a intensidade do impacto dos projetos de infraestru-
tura econômica ou social sobre o aumento da produtividade dos fatores e a disponi-

24 Exceto quando há mercados de capitais altamente desenvolvidos que mitiguem o risco de liquidez 
dos poupadores.
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bilidade de recursos essenciais. A análise de incremento em produtividade considera 
o transbordamento esperado dos efeitos do projeto para a economia como um todo. 
Esse incremento de produtividade ocorre tanto pela existência de infraestrutura 
logística para transporte de mercadorias e pessoas (portos, aeroportos, rodovias, 
ferrovias, dutos etc.) quanto pela maior disponibilidade de recursos essenciais 
(energia, água, telecomunicações), o que contribui para reduzir restrições de oferta.

Embora seja intuitivo conceber que os projetos de infraestrutura gerem ex-
ternalidades positivas para o sistema econômico como um todo, o desafio nessa 
avaliação é definir critérios capazes de diferenciar o grau de impacto de diferentes 
projetos de infraestrutura. Esperam-se, por exemplo, impactos mais robustos para 
a economia nacional em projetos de investimento decorrentes de uma nova con-
cessão rodoviária com previsão de duplicação de vias em áreas de alta densidade 
de tráfego do que de um projeto de modernização de via rodoviária secundária. 
Nesse caso, a escala considera que um projeto de infraestrutura pode ter desde 
um impacto reduzido para a economia nacional até uma contribuição relevante 
para solucionar gargalos de infraestrutura nacional identificados no momento da 
avaliação e que, portanto, possam aumentar de forma relevante a produtividade 
geral da economia ou a disponibilidade de recursos essenciais no Brasil. São 
quatro as alternativas de avaliação qualitativa do impacto dos projetos de infraes-
trutura econômica e social sobre a produtividade geral dos fatores, nos termos 
apresentados no Quadro 4.

Quadro 4. Critério 3: Infraestrutura

+++
• Solução de gargalos de infraestrutura nacional

++
• Impacto significativo sobre o aumento da produtividade geral 

da economia ou da disponibilidade de recursos essenciais

+
• Impacto restrito ou incremento marginal da oferta de 

infraestrutura

0
• Sem impacto

Fonte: Elaboração própria.

4.1.2.4 Critério 4 – Exportação

Os diferentes instrumentos de apoio financeiro disponibilizados pelo BNDES têm 
impacto direto e indireto sobre as exportações brasileiras. Na qualidade de exim-
-bank brasileiro, o BNDES financia diretamente a produção e a comercialização 
de bens e serviços destinados ao mercado externo. Como relevante financiador de 
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setores produtores de bens comercializáveis, também fomenta indiretamente as 
atividades exportadoras no país, e isso deve ser valorado.

A geração de divisas para o país amplia o acesso de residentes a bens e serviços 
produzidos no exterior. O processo de absorção de tecnologia é elemento importante 
para o desenvolvimento econômico de longo prazo (catch up tecnológico), por meio 
da aquisição de insumos e de equipamentos importados e do licenciamento para 
utilização de tecnologias, que eventualmente sejam mais eficientes que os similares 
produzidos internamente ou não sejam ofertados por produtores locais. A história 
econômica brasileira apresenta diversos períodos em que restrições no balanço de 
pagamentos foram entraves importantes à estabilidade e ao crescimento econômico.

Outro ponto importante relativo à inserção dos produtores brasileiros no co-
mércio internacional é que empresas exportadoras tendem a ser mais produtivas e 
tecnologicamente mais dinâmicas. A capacidade de penetrar em mercados externos 
denota competitividade: além da maior adaptabilidade para inserção em cadeias 
globais de valor, pode permitir às firmas usufruir de economias de escala, tendo 
em vista o mercado consumidor mais amplo ao qual se destinam seus produtos, 
com contribuições em termos de aumento de produto e empregos. 

Com base nessa rationale, a Tiip considera o potencial impacto do projeto sobre 
a balança comercial brasileira em função do aumento nas exportações. Nessa ava-
liação, considera-se o incremento esperado do projeto nas exportações do setor em 
questão. São computados na escala máxima os projetos de produtores associados 
à produção de bens ou serviços de alta e média-alta intensidade tecnológica, nos 
termos da classificação de intensidade tecnológica da OCDE.25

No caso de financiamento às exportações de bens e serviços, considera-se como 
padrão que sempre haja impacto positivo e direto sobre as exportações brasileiras, 
sendo realizada distinção acerca da intensidade tecnológica do objeto da exportação. No 
caso dos demais projetos, a avaliação é realizada com base na capacidade da empresa 
de penetrar em mercados externos, assim como nas características do projeto, como 
objetivo, porte, setor (comercializável x não comercializável) e intensidade tecnológica.

4.1.2.5 Critério 5 – Fornecedores

Projetos de investimentos tendem a apresentar efeitos relevantes de encadeamento 
sobre a economia (KEYNES, 1936). A partir da decisão de investimento, há con-
tratação de novos trabalhadores, são firmados novos contratos para fornecimento 
de bens e serviços voltados à implantação e à operação do novo projeto. Efeitos 
de encadeamento importam para o desenvolvimento econômico: a mesma ativi-
dade produtiva pode ter resultados distintos, a depender de sua localização, em 

25 São classificados como itens de alta ou média-alta intensidade tecnológica produtos pertencentes 
aos setores aeroespacial, farmacêutico, informática, eletrônica e telecomunicações, instrumentos, 
material elétrico, veículos automotores, química, ferroviário e de equipamentos de transporte, 
máquinas e equipamentos. Para serviços, adota-se a classificação de Knowledge Intensive Business 
Services (Kibs), proposta em Miles et al. (1995).
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função da existência de economias crescentes de escala (MURPHY; SCHLEIFER; 
VISHNY, 1989), reduzida mobilidade de fatores e tecnologia e de economias de 
aglomeração (KRUGMAN, 1991), associados a fricções existentes no comércio 
internacional, como custos de transportes e barreiras comerciais.

Nesse sentido, a metodologia busca avaliar o impacto do projeto sobre a demanda 
de produtos ou serviços fornecidos ao postulante, seja em termos de ampliação de 
seu valor ou da adição de novos elos (diversificação). Ou seja, a análise de impacto 
do projeto sobre a rede de fornecedores considera o aumento na demanda suportado 
pela estrutura produtiva de fornecedores já existente ou por adição simples de nova 
capacidade produtiva de fornecimento viabilizado pelo novo empreendimento, assim 
como a indução da alteração da estrutura produtiva de fornecedores, incorporando 
etapas de fornecimento não existentes anteriormente, ou seja, gerando diversificação 
produtiva – denominado adição de elos à rede de fornecedores. 

Pressupõe-se que a diversificação produtiva apresenta impactos superiores à 
ampliação de valor da rede de fornecedores já existentes. Além disso, considera-se 
que a adição de elos intensivos em tecnologia tem maior impacto sobre a economia 
do país, contribuindo para a incorporação de novas competências e aumento da 
complexidade produtiva, em contraposição à adição de elos de baixa intensidade 
tecnológica. Para tal avaliação, também são adotados os critérios da OCDE para 
classificação de produtos por intensidade tecnológica.

4.1.2.6 Critério 6 – Educação e cultura

Embora imóveis, edificações e máquinas sejam exemplos clássicos de tipos de 
capital, parte considerável do estoque de capital de dada economia é intangível. É 
praticamente consenso que investimentos em educação, treinamento e saúde dos 
indivíduos afetam positivamente o nível de produção de longo prazo das economias. 
Esses investimentos são classificados como capital humano (BECKER, 1994).

O incremento do estoque de conhecimento do país é desejável pelo seu alto 
impacto na produtividade e na capacidade de internalização de competências, ainda 
que esse incremento só possa ser verificado em análises intergeracionais. A teoria 
de crescimento (ROMER, 1994) aponta que investimentos em capital humano 
representam um dos componentes fundamentais no processo de endogeneização 
do crescimento econômico.

Integra a análise da Tiip a avaliação da contribuição dos projetos para a amplia-
ção do nível geral de conhecimento do país, bem como o potencial de difusão dessa 
ampliação. Considerada a inerente dificuldade de valorar conhecimento, sobretudo 
em termos de expectativa futura e na ausência de microdados, optou-se por avaliar 
a magnitude do impacto do projeto sobre o nível geral de conhecimento e educação 
do país (positivo e relevante, positivo e marginal e neutro) além do potencial de 
difusão, ou seja, a quantidade de pessoas que poderão potencialmente ter acesso ao 
novo conhecimento e se a apropriação será majoritariamente privada ou pública. 
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O impacto sobre o nível geral de conhecimento pode ocorrer tanto por meio de 
educação formal (nível infantil, fundamental, médio, superior ou técnico) quanto 
por meio de ações voltadas à potencialização do ensino formal, como melhorias de 
gestão, melhoria do acesso à informação, desenvolvimento de habilidades e técnicas 
dos profissionais de educação, além de aumento da disponibilidade, ampliação do 
acesso e sustentabilidade dos equipamentos e bens culturais.

4.2 Dimensão Ambiental

4.2.1 Contribuição para o desenvolvimento 

Uma trajetória de desenvolvimento econômico de longo prazo não é sustentável 
com a degradação dos recursos naturais. O desenvolvimento sustentável, segundo 
a comissão Brundtland, “é aquele que atende as necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias neces-
sidades” (BRUNDTLAND COMMISSION, 1987, p. 41). Com o passar dos anos, 
esse conceito foi sendo aprimorado para uma ótica mais abrangente e holística, 
que considera a integração de três pilares: desenvolvimento econômico, inclusão 
social e sustentabilidade ambiental. Em 2012, no relatório da Conferência Rio+20, 
o Futuro que Queremos, a ONU ressalta a importância do tema:

Reconhecemos que a erradicação da pobreza, a mudança dos modos de consumo e pro-
dução não viáveis para modos sustentáveis, bem como a proteção e gestão dos recursos 
naturais, que estruturam o desenvolvimento econômico e social, são objetivos fundamen-
tais e requisitos essenciais para o desenvolvimento sustentável. Reafirmamos também que, 
para a realização do desenvolvimento sustentável, é necessário: promover o crescimento 
econômico sustentável, equitativo e inclusivo; criar maiores oportunidades para todos; 
reduzir as desigualdades; melhorar as condições básicas de vida; promover o desenvolvi-
mento social equitativo para todos; e promover a gestão integrada e sustentável dos recursos 
naturais e dos ecossistemas, o que contribui notadamente com o desenvolvimento social 
e humano, sem negligenciar a proteção, a regeneração, a reconstituição e a resiliência dos 
ecossistemas diante dos desafios, sejam eles novos ou já existentes (ONU, 2012, p. 3).

O BNDES, como banco de desenvolvimento, considera como entregas impor-
tantes para a sociedade, entre outras, o desenvolvimento sustentável da economia 
brasileira e a adoção de melhores práticas de responsabilidade social e ambiental 
pelas empresas apoiadas (BNDES, 2015). A preocupação com a questão se refle-
te em algumas diretrizes contidas na Política Socioambiental do BNDES, como 
“considerar o trato das dimensões social e ambiental como questão estratégica na 
análise de concessão do apoio financeiro”.26

A ampliação de instrumentos e práticas para gestão socioambiental vem ao 
encontro das expectativas crescentes da sociedade e de organizações não gover-

26 Ver <http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/responsabilidade-social-e-
-ambiental/o-que-nos-orienta/politicas/politica-socioambiental/politica-socioambiental/>. 
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namentais, conforme pode ser verificado em publicações como Caminhos da 
responsabilidade socioambiental no BNDES (TEIXEIRA; PIMENTEL, 2016). 
Além disso, no âmbito global, a sustentabilidade, incluindo a preservação do 
meio ambiente, tem sido colocada como uma das grandes questões relacionadas 
ao crescimento das economias emergentes (IFC, 2007).

Observa-se que há uma série de desafios ligados à avaliação da dimensão ambien-
tal, como a uniformização da compreensão dos impactos ambientais dos diferentes 
tipos de projetos e a priorização dos diferentes benefícios ambientais gerados.

Dentro desse esforço de endereçar esses desafios, o International Finance Cor-
poration (IFC), instituição de referência internacional para padrões e práticas de 
responsabilidade socioambiental para diversas instituições financeiras, desenvolveu 
fichas socioambientais.27 As fichas são disponibilizadas por setor e informam os 
riscos socioambientais associados a um projeto de investimento. São apresentados 
aspectos ligados ao tema sustentabilidade: uso de energia, água, efluentes líquidos, 
resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ecossistemas, saúde e segurança do tra-
balho, risco de desastre e contaminação do solo. Para cada aspecto, é informado 
se o risco é alto, médio ou baixo.

Já o Banco Mundial, conforme Tsunokawa e Hoban (1997), divide os impactos 
ambientais em: impacto direto, indireto e cumulativo. Esses três grupos posterior-
mente podem ser avaliados em positivo ou negativo, previsível ou imprevisível, 
local ou disperso, temporário ou permanente e de curto ou longo prazo.

O BNDES vem trabalhando internamente para sistematizar os impactos pelos 
tipos de projetos que usualmente são apoiados, visando uniformizar o entendimento 
dessas questões. No desenvolvimento da dimensão Ambiental da Tiip, a experiência 
de ambas as instituições (IFC e Banco Mundial) foi referência, adaptando métricas 
e conceitos para a lógica do BNDES, conforme apresentado a seguir.  

4.2.2 Critérios de avaliação

A dimensão Ambiental objetiva avaliar de forma preliminar os impactos esperados 
e os benefícios ambientais referentes às fases de implantação e de operação de um 
projeto. São avaliados os impactos negativos esperados do projeto, complementa-
dos pelas práticas de responsabilidade ambiental do empreendedor/projeto, e, em 
seguida, potenciais benefícios advindos. 

Dessa forma, são apresentados dois critérios:

• impactos negativos em uso de recursos, em emissões e em ecossistemas; e

• contribuições do projeto para o meio ambiente.

27 Ver <https://firstforsustainability.org/risk-management/risk-by-industry-sector/>.
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4.2.2.1 Critério 1 - Impactos negativos

A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 01/86 estabelece 
conceito de impacto ambiental: 

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alte-
ração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta 
ou indiretamente, afetam:

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II - as atividades sociais e econômicas;

III - a biota;

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V - a qualidade dos recursos ambientais.

Na Tiip, com o intuito de tornar a análise mais didática, os diferentes tipos de 
impacto foram agrupados em três categorias:

I. Uso de recursos:

• consumo de água;

• consumo de energia.

II. Emissões:

• efluentes líquidos;

• emissões atmosféricas;

• resíduos sólidos.

III. Alteração de ecossistemas, como perda de biodiversidade. 

Além da separação dos tipos de impactos, também é avaliada a magnitude do 
impacto como baixo, médio ou alto em cada uma das três categorias. Busca-se 
considerar o impacto detectado dentro da mesma categoria. A identificação dos 
tipos de impactos ambientais a serem verificados foi baseada nas fichas socioam-
bientais do IFC.

Optou-se por separar os tipos de impactos em três categorias para que a verifi-
cação desse critério fique mais clara e proporcione melhor entendimento do projeto 
em relação às questões ambientais. As fichas do IFC consideram os riscos socioam-
bientais associados aos setores. No caso da dimensão ambiental da Tiip, por ser 
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uma metodologia de avaliação de impacto, são observados os impactos ambientais 
dos projetos. O BNDES classifica o risco ambiental dos projetos fora da Tiip na 
etapa de enquadramento, por meio da classificação de risco socioambiental ABC.28

O risco é “definido como a probabilidade de que uma consequência prejudicial 
ocorra como resultado de uma ação ou condição” (CARDENAS, 1999). Ou seja, 
o risco ambiental é o potencial de efeitos adversos sobre o ambiente associados à 
possibilidade de ocorrer algum impacto ambiental.

Dada a complexidade das operações apoiadas pelo BNDES, uma das fontes de 
consulta para verificação dos riscos e impactos socioambientais associados a um 
empreendimento é o Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/Rima), aprovado durante o processo de licenciamento 
pelo órgão ambiental competente. 

O referido critério também leva em conta as práticas ambientais adotadas pela 
empresa na implantação e na operação do projeto no caso de identificação de im-
pacto alto em pelo menos uma das três categorias. Uma vez que as notas vão de 
1 a 5, verificar as práticas ambientais da empresa quando há impacto médio não 
geraria diferenciação significativa entre os projetos. Considera-se que, caso adote 
tais práticas, a empresa possivelmente executará o projeto observando de maneira 
diligente as questões ambientais. 

No caso do impacto negativo, são avaliados apenas os impactos diretos decor-
rentes da implantação do projeto por serem de mais fácil identificação, uma vez 
que têm uma relação mais clara de causa e efeito. Complementando essa análise, 
o projeto que tiver um impacto ambiental alto sem que a empresa adote práticas 
de referência está em posição inferior, na escala de avaliação, ao projeto que tenha 
impacto alto por uma empresa que siga práticas ambientais. 

Destaca-se que a Política Socioambiental do BNDES estabelece outros pro-
cedimentos para todas as fases de concessão financeira de forma a fortalecer o 
processo de análise e acompanhamento socioambiental das operações.

É importante ressaltar também que essa análise não busca substituir o órgão am-
biental e suas fases de licenciamento, mas apenas despertar um entendimento do pro-
jeto a respeito de seus impactos no meio ambiente para fins de uma análise de mérito.

28 Conforme Política Socioambiental do BNDES, durante a etapa de enquadramento dos projetos, a 
classificação de risco socioambiental poderá ser aferida de acordo com o setor e o tipo de atividade, 
sua localização, magnitude e atributos dos impactos ambientais inerentes ao empreendimento.  
As categorias ambientais são estabelecidas da seguinte forma:

 A: Atividade intrinsecamente relacionada a riscos de impactos ambientais significativos ou de 
alcance regional. O licenciamento requer estudos de impactos, medidas preventivas e ações 
mitigadoras.

 B: Atividade envolve impactos ambientais mais leves ou locais e requer avaliação e medidas 
específicas.

 C: Atividade não apresenta, em princípio, risco ambiental significativo.
 Ver <http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/responsabilidade-social-e-

-ambiental/o-que-nos-orienta/politicas/politica-socioambiental/politica-socioambiental>
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4.2.2.2 Critério 2 - Contribuições do projeto

Nessa questão, avaliam-se os benefícios ambientais gerados pelo projeto, ou seja: 
seus impactos positivos e se ele contribui para a melhoria de um ou mais proble-
mas ambientais.

Os projetos de cunho predominantemente ambiental de impacto imediato, 
como conservação de ecossistemas/mata nativa ou projetos de descontaminação 
ou remediação ambiental, recebem destaque na questão. Os projetos de cunho 
predominantemente ambiental sem benefício imediato são aqueles cujos benefícios 
potenciais ainda dependem de intervenções subsequentes, como um projeto de 
cadastro ambiental rural sem previsão de programa de regularização ambiental.

As contribuições ambientais também são classificadas como de primeira e se-
gunda ordem. Contribuição de primeira ordem é decorrente diretamente de ação 
geradora (implantação ou operação do projeto), ou seja, os projetos cujo objetivo 
colabore diretamente para a melhoria da questão ambiental. Já as contribuições de 
segunda ordem são as decorrentes de um efeito indireto ou induzido pelo projeto 
avaliado, semelhante à classificação proposta pelo Banco Mundial, já apresentada. 

Ambos os tipos de contribuição são também avaliados como de ordem restrita 
ou abrangente. O benefício abrangente tem um alcance mais amplo. Pode ser 
citado como exemplo um projeto que esteja associado a uma política pública ou 
que tenha maior escala, como a implantação de parques eólicos. Já o benefício 
restrito normalmente está apenas limitado a uma esfera menor, gerando benefí-
cios menores, como no âmbito da empresa. Um exemplo seria a reutilização de 
água em uma indústria. Dessa forma, as categorias foram agrupadas conforme 
o Quadro 5.

Quadro 5. Critério 2: Contribuições do projeto

+++
• Projetos que enderecem diretamente alguma questão ambiental em nível mais 

abrangente ou de cunho predominantemente ambiental sem benefício imediato

++++
• Projetos de cunho predominantemente ambiental de benefício imediato

++
• Projetos que enderecem diretamente alguma questão ambiental em nível mais 

restrito, como no âmbito da empresa, por exemplo

+
• Projetos que enderecem alguma questão ambiental indiretamente com difusão 

abrangente

0

• Projetos  que enderecem alguma questão ambiental  indiretamente com difusão 
restrita, gerando apenas um benefício  bem marginal

Fonte: Elaboração própria.
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A fim de definir com mais clareza a priorização das contribuições geradas, 
foram separados os projetos de cunho predominantemente ambiental (usualmente 
emblemáticos), benefícios de primeira ordem (por seu impacto direto) e benefícios 
de segunda ordem. A abrangência e a ocorrência foram outras formas adotadas 
para diferenciar os benefícios dos projetos. 

Com base nessa análise, é possível ter uma visão mais abrangente e sistemática 
dos impactos negativos e dos benefícios ambientais do projeto, para orientar a 
tomada de decisão e, eventualmente, destacar questões a serem observadas pela 
equipe que executará a análise mais aprofundada dos projetos.

4.3 Dimensão Social

4.3.1 Contribuição para o desenvolvimento

A temática social é, por definição, multivariável e envolve diversas perspectivas 
sobre o que se encontraria dentro do conceito “social”. Por exemplo, em 2000 foram 
estabelecidos, no âmbito da ONU, oito Objetivos do Milênio (ODM), para serem 
cumpridos até 2015. Nesse ano, foram criados os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), um conjunto de 17 objetivos para serem cumpridos até 2030, 
que se desdobram em 169 metas.29 Incluem diversas dimensões de impactos sociais 
esperados, tais como erradicação da fome, incentivo à agricultura sustentável, 
educação de qualidade, saúde e bem-estar e igualdade de gênero. 

Durkheim (2007), considerado um dos fundadores da sociologia, conceituou 
no fim do século XIX o que seriam os fatos sociais. Opondo os fenômenos orgâni-
cos, que consistiriam em “representações e ações” e os fenômenos psíquicos, que 
só teriam “existência na consciência individual e através dela”, os fatos sociais 
consistiriam em “maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao indivíduo, e 
que são dotadas de um poder de coerção em virtude do qual esses fatos se impõem 
a ele” (DURKHEIM, 2007, p. 3-4). Essa oposição de fundo positivista entre na-
tureza e sociedade é debatida contemporaneamente, por exemplo, por Latour em 
sua teoria do ator-rede (LATOUR, 2012). A sociologia, em constante diálogo com 
a economia, trouxe contribuições para pensar o fenômeno “social” no paradigma 
das relações de troca, gerando conceitos como desenvolvimento social ou, ainda 
mais recentemente, desenvolvimento sustentável.

Nessa direção, o conceito de desenvolvimento como liberdade de Sen (1999) 
considera que o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão 
das liberdades reais de que as pessoas desfrutam, em contraposição às visões mais 
tradicionais, que associam o desenvolvimento apenas com agregados macroeco-
nômicos, industrialização e avanço tecnológico. Sem refutar a importância desses 
aspectos no processo de desenvolvimento, Amartya Sen destaca que o desenvolvi-

29 Ver <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>.
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mento requer que se removam as principais fontes de privação de liberdade, como 
“pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social 
sistemática, negligência dos serviços públicos, e intolerância ou interferência 
excessiva de Estados repressivos” (SEN, 1999, p. 18).

A dimensão Social, na metodologia, busca ser a ponte entre a perspectiva 
sociológica e a econômica. Segundo o Banco Mundial, “a pobreza seria mais 
do que renda per capita em níveis baixos e o objetivo do desenvolvimento 
social seria entendido como o empoderamento dos mais vulneráveis, criando 
sociedades coesas e resilientes, fortalecendo instituições, tornando-as acessíveis 
e responsabilizáveis” (WORLD BANK, 2017). O Banco Mundial atesta, por 
sinal, que as evidências empíricas e a sua experiência operacional demonstram 
que o desenvolvimento social promove crescimento econômico e permite me-
lhores intervenções e maior qualidade de vida. Em função de sua política nesse 
tema, o impacto social de projetos é uma dimensão considerada em sua análise 
(WORLD BANK, 2017).

Dessa forma, analisar os impactos sociais de projetos financiados pelo Banco, 
muitas vezes de grande porte, tem uma complexidade intrínseca. O BNDES bus-
ca se apoiar nos órgãos ambientais competentes, utilizando instrumentos como 
o EIA/Rima para suas análises socioambientais. Complementarmente, a Tiip foi 
desenvolvida para explicitar nas análises a noção de impacto social – positivo ou 
negativo –, a fim de apoiar as análises de projeto. 

Por ser de uma abrangência significativa, a temática social claramente não se 
esgota apenas nas categorias de impacto social elencadas para análise pelo BNDES. 
No entanto, considerando o histórico de projetos apoiados pela instituição, entende-
-se que essas categorias atendem satisfatoriamente aos objetivos da análise proposta.

Desde 1982, o antigo BNDE passou a ter o social em sua própria denomina-
ção, destacando a mudança de visão que se buscou operar. A preocupação com a 
sustentabilidade e a redução das desigualdades vem se refletindo na instituição, 
por exemplo, nos diferentes instrumentos de financiamento (reembolsáveis e não 
reembolsáveis), com condições melhores para setores com maior externalidade 
social, no fortalecimento à responsabilidade social empresarial e nas diretrizes da 
sua estratégia corporativa. Para o biênio 2017-2018, sua estratégia corporativa 
inclui o desenvolvimento socioambiental, com ênfase em energias alternativas, 
proteção ambiental, educação e saúde.

4.3.2 Critérios de avaliação

Na temática social, a Tiip busca avaliar três critérios principais: 

• emprego e renda;
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• impactos positivos em qualidade de vida; e

• impactos negativos em qualidade de vida.

Impacto social é aqui entendido como um desdobramento do projeto que exer-
cerá pressão na sociedade e no local onde será executado, acarretando alterações 
em um ou mais dos indicadores sociais. Um impacto social negativo ocorre, por 
exemplo, quando há grande mobilização de mão de obra para uma localidade 
que tenha baixa capacidade de suportar esse contingente populacional, podendo 
gerar aumento de violência e problemas de saneamento, entre outros. Um impacto 
social positivo (ou benefício social) ocorre, por exemplo, quando há desdobra-
mentos positivos para a sociedade, tais como a implantação de projetos de coleta 
e tratamento de esgoto, pois estes têm direta relação com a melhora na saúde da 
população, ou duplicação de rodovias, que tem como efeito a redução do número 
de acidentes (aumento da segurança).

4.3.2.1 Critério 1 – Emprego e renda

A principal fonte histórica de recursos do BNDES são os repasses constitucionais 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), vinculado ao Ministério do Trabalho, 
que se destina ao custeio de políticas de emprego e ao financiamento de programas 
de desenvolvimento econômico. Assim, o BNDES, como uma das instituições de 
Estado para a operacionalização dessas políticas públicas, tem a preocupação com 
a geração de empregos como algo intrínseco à sua lógica de atuação.

A recente conjuntura econômica adversa – que aumentou o número de de-
sempregados no país em cinco milhões no biênio 2015-2016 (IBGE, 2017) – e a 
introdução de novas tecnologias de automação – associada à redução de postos de 
trabalho (WEF, 2016) – trazem à tona a questão do emprego. Incentivar a criação 
de mais e melhores empregos é um dos impactos almejados por um banco de de-
senvolvimento no apoio a diversos tipos de projetos.30 Avalia-se, assim, a geração 
direta de trabalho e renda pelo projeto, considerando tanto a fase de implantação 
quanto a fase de operação de um empreendimento. Tal impacto, quando relevante, 
fará parte do Quadro de Resultados do projeto e será acompanhado pela equipe 
de M&A da intervenção. 

Para efeitos da Tiip, a avaliação de impacto esperado distingue os empregos 
gerados durante a implantação, como os relacionados às obras civis do projeto, dos 
empregos permanentes, que continuarão na empresa após o fim do projeto, dando 
destaque positivo aos últimos. Diferenciou-se também a geração de postos de 
trabalho em atividades de maior qualificação, tais como economia criativa, P&D, 
engenharia e design.

30 Há de se reconhecer, contudo, a existência de eventuais trade-offs entre objetivos que podem ser 
conflitantes às vezes, como o aumento da geração de empregos e a produtividade da empresa.
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É avaliada também a quantidade de empregos gerados. Nesse caso, a referência 
para comparação é o número de empregos gerados em relação ao valor apoiado pelo 
BNDES,31 sendo considerados mais meritórios, tudo o mais constante, os projetos 
que têm a relação mais elevada, ou seja, que geram mais empregos permanentes 
e de alta qualificação.

Finalmente, caso o projeto resulte diretamente em redução de postos de tra-
balho, a nota do critério ficará negativa. Contudo, se a redução for de postos de 
trabalho considerados insalubres ou degradantes, a nota do critério ficará neutra. 
O Quadro 6 resume os critérios usados na Tiip.

Quadro 6. Critério 1: Emprego e renda

• Média e alta geração de postos de trabalho permanentes de alta qualificação
• Alta geração de demais postos de trabalho permanentes

• Média geração de demais postos de trabalho permanentes
• Média e alta geração de postos de trabalho durante fase de implantação

• Baixa ou nula geraçaõ de postos de trabalho
• Redução de postos de trabalho considerados insalubres ou degradantes

• Redução de postos de trabalho

++

+

0

-

4.3.2.2 Critérios 2 e 3 – Impactos positivos e negativos em qualidade de vida 

Na Tiip, o conceito de qualidade de vida e suas categorias de avaliação baseiam-
-se na matriz conceitual utilizada para compor o OECD Better Life Index. Con-
forme OECD (2013), “bem-estar” é um conceito complexo que envolve diversas 
dimensões, baseadas tanto em condições materiais quanto em qualidade de vida. 
No âmbito das condições materiais, são prioritários renda, trabalho e habitação, 
enquanto em qualidade de vida estão saúde, equilíbrio entre vida pessoal e traba-
lho, educação e capacitações, engajamento civil e governança, conexões sociais, 
qualidade ambiental e segurança, além de bem-estar subjetivo.

O fundamento teórico desse índice é apresentado no OECD guidelines on 
measuring subjective well-being (OECD, 2013) e inclui três perspectivas sobre 
o bem-estar: avaliação sobre a vida, afetos e realização pessoal (eudemonia), 
conforme Figura 7.

31 Tal valor foi calculado com base em média dos projetos apoiados entre 2011 e 2016.
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Figura 7. Modelo simplificado de bem-estar subjetivo
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Fonte: Traduzido de OECD (2013).

Esse manual aponta que, ao avaliar o bem-estar, é preciso ter atenção à coleta 
de informações sobre questões demográficas, condições materiais, qualidade 
de vida e medidas psicológicas da população (expectativas, aspirações etc.), 
destacando a relevância de uma perspectiva subjetiva na avaliação do bem-estar 
social. Com base nessa referência, a Tiip selecionou as variáveis possíveis de 
serem mensuradas de maneira mais clara para avaliação, excluindo, dessa forma, 
a mensuração de questões psicológicas em função de sua complexidade intrín-
seca. Além disso, o impacto do projeto em questões demográficas está avaliado 
na dimensão Regional.

Dessa forma, em função da natureza dos projetos do Banco e buscando uma 
razoabilidade na avaliação a partir das informações disponíveis, após diversas 
conversas com analistas internos, foram definidas quatro categorias de impacto 
social em qualidade de vida para a presente análise (Quadro 7).

Quadro 7. Tiip: tipos de impactos sociais positivos ou negativos

Infraestrutura básica Serviços essenciais Desigualdade 
de renda

Fortalecimento/ 
enfraquecimento 

de identidade

Habitação 
Saneamento

Transporte urbano 
de passageiros

Saúde
Educação/capacitações

Segurança
Gestão pública

Inclusão/exclusão 
produtiva de população 
em situação de pobreza 

e extrema pobreza

Engajamento social
Gestão comunitária
Patrimônio cultural

Fonte: Elaboração própria.

A geração de empregos não está listada no presente critério por já ser objeto de 
análise no critério anterior, em função de ser o impacto social mais diretamente 
relacionado a qualquer projeto econômico, com o potencial de ofuscar outros 
impactos sociais, positivos ou negativos. Além da questão quantitativa de geração 
de empregos que um projeto possa trazer, a dimensão renda tem uma perspectiva 
importante, que é a atuação na redução ou no aumento da desigualdade, observada 
nessa análise a partir de inclusão ou exclusão produtiva de camadas da população 
em situação de pobreza e extrema pobreza.
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Ao avaliar se um projeto gera ou não impactos negativos em alguma das cate-
gorias do Quadro 7, deve-se verificar se o impacto existe e qualificá-lo de forma 
mais precisa. O impacto pode ser perene ou não perene, sendo o primeiro aquele 
capaz de potencializar o prejuízo social. Ademais, deverá ser considerada também 
a expertise da empresa em práticas de responsabilidade social (o que tem potencial 
de mitigar os problemas). 

Já na avaliação dos impactos positivos de projetos nas categorias do Quadro 7, 
deve-se considerar se os benefícios são de segunda ou de primeira ordem (se são 
uma consequência positiva do projeto ou o próprio objetivo da intervenção, con-
forme conceito apresentado na dimensão Ambiental), além de restritos ou com 
melhorias abrangentes. Essa separação entre restrito e abrangente busca avaliar 
se os benefícios identificados têm potencial de criação de círculos virtuosos que 
transformarão a questão endereçada, ou se serão restritos a uma esfera menor. Por 
último, se for uma melhoria abrangente, quando for o caso, deve-se considerar 
se o projeto contribui para a universalização do serviço público fornecido, o que 
é considerado uma externalidade ainda mais positiva. A escala de avaliação está 
explicitada no Quadro 8.

Quadro 8. Critério 3: Impactos positivos em qualidade de vida

+++
• Benefício abrangente para melhoria da questão endereçada

++++
• Benefício abrangente em direção à universalização

++
• Benefícios indiretos e abrangentes em alguma categoria de qualidade de vida;
• Benefício direto mas restrito

+
• Benefícios indiretos mas restritos em alguma categoria de qualidade de vida

0
• Não traz benefícios

Fonte: Elaboração própria.

4.4 Dimensão Regional

4.4.1 Contribuição para o desenvolvimento

O território brasileiro é caracterizado por intensa heterogeneidade na distribuição 
espacial de sua população e das atividades econômicas, reflexo do histórico de 
ocupação concentrada no litoral e do desenvolvimento industrial igualmente con-
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centrado, entre outras causas. A região Centro-Sul torna-se a principal aglomeração 
de população e PIB do país, enquanto a pobreza, o baixo dinamismo econômico 
e o afluxo de migrantes são mais comumente encontrados nas regiões periféricas, 
sobretudo Norte e Nordeste. Cerca de 53% dos municípios estão em regiões con-
sideradas periféricas32 e respondem por 42% da população do Brasil (2010), mas 
por apenas 22,4% do PIB (2013). 

Nos anos iniciais do século XXI, as regiões periféricas do país observaram 
expressivo crescimento econômico. Entretanto, o resultado aponta para um 
avanço apenas modesto na convergência de renda com o Centro-Sul, decorrente 
das políticas macroeconômicas, obras de infraestrutura e programas sociais do 
período (COELHO, 2017). No caso das políticas sociais, o impacto na renda é 
especialmente significativo, dado o grande número de beneficiários e por serem 
calcadas em garantia de renda do beneficiário (Bolsa Família). Isso, juntamente 
com as demais intervenções citadas, proporcionou alteração da percepção da po-
pulação acerca de seu nível de qualidade de vida. Porém, as atividades de maior 
produtividade continuaram localizadas de maneira concentrada no Centro-Sul. 
Todo esse contexto evidencia que a melhoria de indicadores macroeconômicos e 
a adoção de políticas sociais podem não ser suficientes para conferir, às regiões 
periféricas, dinamismo capaz de proporcionar convergência de renda e aumento 
do nível de desenvolvimento econômico. 

A motivação para uma abordagem regional vem da observação de que o cres-
cimento econômico com base territorial tem impactos econômicos e sociais signi-
ficativos. Dix-Carneiro (2014) aponta para o uso de subsídios na compensação de 
custos inerentes à migração de um mercado de trabalho de baixo dinamismo para 
um de alto dinamismo. OECD (2012) reforça a percepção sobre a importância de 
fortalecer territórios de baixo dinamismo, considerando que: (i) entre 1995 e 2007, 
as regiões menos desenvolvidas dos países da OCDE responderam por 43% do 
crescimento desses países; (ii) por ser associado com maior diversidade de ativi-
dades, o crescimento territorialmente menos concentrado reduz a vulnerabilidade a 
choques; (iii) o catch-up territorial reduz a probabilidade de os indivíduos sofrerem 
cerceamento de oportunidades pelo local de nascimento ou de residência; e (iv) 
regiões estagnadas impõem custos ao orçamento nacional, dada a baixa arrecadação 
e a necessidade de garantir serviços públicos básicos e políticas compensatórias.

Analisar a questão regional, em complemento às demais dimensões, é ver o es-
paço geográfico, considerando tanto suas características físicas quanto as dimensões 
econômicas, sociais, culturais e políticas de sua ocupação. É também considerar o 
território como um elemento integrador de iniciativas, em que as políticas podem 
ser implementadas de forma adequada às necessidades locais. Cabe referência à 
recém-implantada Política de Dinamização Regional e Fortalecimento da Rede 

32 Microrregiões de baixa renda em todo o Brasil, além das macrorregiões Norte e Nordeste.
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de Cidades (PDRC)33 do BNDES, integrante das políticas operacionais do Banco. 
Por meio dessa política, há aumento da participação de taxa de juros de longo 
prazo (TJLP) nas inversões realizadas em territórios predominantemente de baixa 
renda e nas regiões Norte e Nordeste, com vistas a fomentar a competitividade e o 
dinamismo econômico desses territórios e fortalecer a rede de cidades no Brasil. 
Está desenhado, portanto, o contexto que justifica a escolha de uma dimensão de 
avaliação especificamente regional para a Tiip.

4.4.2 Critérios de avaliação

A avaliação da dimensão Regional na Tiip é feita por meio de dois critérios: 

• impacto direto por tipo de projeto; e

• atividades induzidas relacionadas ao local do projeto.

A lógica por trás da avaliação é a existência ou não de alteração do potencial de 
atração de pessoas e atividades econômicas das localidades e a redução das desi-
gualdades regionais. Em outras palavras, é a análise do potencial de reordenação 
do território brasileiro decorrente da alteração da centralidade das localidades e o 
aumento da presença do BNDES em regiões periféricas.

A noção de centralidade34 preconiza a existência de um núcleo urbano principal, 
denominado lugar central, que organiza um espaço em seu entorno numa relação de 
codependência. O lugar central é o principal ofertante de bens e serviços urbanos 
para esse entorno e define seu ritmo de crescimento de acordo com a demanda 
desse entorno por bens e serviços especializados (MPOG, 2008). Os diversos 
centros urbanos estruturam-se de forma hierárquica, formando uma rede conforme 
sua capacidade de prover bens e serviços e o grau de especialização desses bens 
e serviços. A junção das noções de centralidade e fatores aglomerativos explica a 
configuração de uma hierarquia urbana formada por centros de maior tamanho e 
por centros menores em seu entorno (LEMOS et al. apud MPOG, 2008).

Vale destacar que a escala territorial adotada para definir o escopo da avaliação 
é variável e depende do tipo de projeto e de sua região de influência. De forma 
geral, infraestruturas econômicas e investimentos em cadeias produtivas devem ser 

33 A PDRC é uma evolução da até então vigente Política de Desenvolvimento Regional (PDR). 
O objetivo da PDR era promover o desenvolvimento das regiões, reduzindo as desigualdades 
regionais e sociais de renda. Seu recorte regional era baseado na Política Nacional de Desen-
volvimento Regional (PNDR I) e conferia um aumento da participação máxima do BNDES de 
10 ou 20 p.p. nos financiamentos concedidos a projetos de setores diversos, exceto de insumos 
básicos industriais, comércio e serviços pessoais, infraestrutura de energia elétrica e telecomuni-
cações. O pano de fundo era a possibilidade de influenciar na localização dos empreendimentos. 
Em contraposição, a PDRC se preocupa com a presença de projetos apoiados pelo BNDES nas 
regiões periféricas, compatível com a participação em população e PIB.

34 Esse conceito origina-se das contribuições de dois autores alemães (Christaller e Lösch), que, 
juntos, respondem pelo desenvolvimento da teoria do lugar central, sobre a localização de ativi-
dades. Para resenha e maior detalhamento, ver Galinari (2006).
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avaliados segundo o seu impacto municipal ou microrregional, enquanto infraestru-
turas sociais e culturais devem ser avaliadas segundo seu impacto em um nível mais 
desagregado. Em outras palavras, se a centralidade se refere a município/micror-
região, a potencial alteração deve considerar os demais municípios/microrregiões. 
Por outro lado, caso a centralidade se relacione a uma unidade menor, como bairros, 
distritos ou regiões administrativas, a potencial alteração deve ser examinada em 
relação às demais sub-regiões equivalentes desse mesmo município/microrregião. 

O recorte territorial norteador da Tiip é a Regic – Regiões de Influência das 
Cidades (IBGE, 2007), que definiu a hierarquia dos centros urbanos brasileiros e 
as regiões de influência a eles associadas. O ponto de partida para a Regic foi, con-
forme a apresentação do próprio IBGE, a identificação da dotação de equipamentos 
e serviços das localidades, bem como a avaliação dos aspectos de gestão federal 
e empresarial, de modo a identificar os pontos do território a partir dos quais são 
emitidas decisões e é exercido o comando em uma rede de cidades.

 Uma perspectiva de análise regional deve considerar, no espaço geográfico, as 
características físicas, econômicas, sociais, culturais e políticas de sua ocupação. 
Dada a forma de construção da Tiip, era esperada a ocorrência de sobreposições 
entre suas dimensões de avaliação. Nesse sentido e visando mitigá-las, optou-se por 
predefinir o escopo de avaliação de cada uma das dimensões da Tiip. Os impactos 
esperados nos âmbitos social e ambiental, independentemente da escala espacial 
adotada, são avaliados apenas em suas respectivas dimensões. São considerados 
como efeitos regionais aqueles de cunho exclusivamente econômico e ocorridos 
sobre um recorte espacial definido, enquanto os efeitos econômicos no nível na-
cional são objeto de avaliação da dimensão Economia Nacional. Os critérios são 
detalhados a seguir.

4.4.2.1 Critério 1 – Impacto direto por tipo de projeto

Avaliar impactos regionais de um projeto de investimento gera resultados diversos, 
dificultando a adoção de um critério único para todas as inversões possíveis. Isso 
ocorre porque são resultados possíveis, sob o ponto de vista regional, a geração de 
condições básicas de crescimento da localidade, a estruturação do espaço intraur-
bano ou a interferência sobre a estrutura produtiva local, todos eles podendo ter 
como consequência a alteração ou a manutenção do potencial de atração de pessoas 
e atividades econômicas da localidade ou a redução das desigualdades regionais. 
Investimentos em que é esperada alteração de centralidade tendem a ser mais bem 
avaliados. Esse critério, portanto, tem referências de análise diferenciadas, a de-
pender de três tipos de projetos: infraestruturas sociais e culturais; infraestruturas 
econômicas; e agropecuária, indústria, comércio e serviços.

Permeando toda a análise proposta nesse critério está a presença de economias 
de aglomeração. Esse conceito abrange dois tipos de economias de escala em nível 
espacial: (i) as economias de localização (baseadas nas ideias de Marshall), em 
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que há economias de escala externas à firma, em que as externalidades são fruto 
da especialização de uma cidade; e (ii) as economias de urbanização (baseadas 
na literatura de Jacobs), que considera a diversidade de atividades econômicas 
desenvolvidas nas cidades como a maior e mais relevante fonte de externalidades.35 

I. Infraestruturas sociais e culturais 
Observa-se que intervenções classificadas como projetos de infraestruturas sociais 
e culturais – metrôs, hospitais, BRTs, escolas, aterros, presídios, estruturação fun-
diária, gestão pública, equipamentos culturais e de lazer, entre outros – exercem 
efeito espacial essencialmente localizado e são destinadas a organizar e estruturar o 
espaço intraurbano. A escala de análise de um empreendimento assim classificado 
é local, intramunicipal (bairros, distritos) ou intermunicipal, se consideradas as 
conurbações urbanas, em especial as regiões metropolitanas.36 

Ao ser dotada de infraestruturas sociais e culturais adequadas às necessidades de 
seus habitantes, tanto em qualidade quanto em capacidade, uma localidade aumenta 
seu potencial de atratividade, tornando-se capaz de reter população e permitir o 
surgimento de atividades produtivas mais nobres e complexas. O desenvolvimento 
da localidade em questão torna-se endógeno.  Isso é essencial para cidades pequenas 
e médias e ganha destaque nas cidades ou bairros/municípios menos desenvolvidos 
de regiões metropolitanas, usualmente em situação de déficit de infraestruturas 
sociais e culturais. Os grandes centros urbanos nacionais apresentam expressiva 
heterogeneidade entre suas regiões, para as quais a presença de intervenções desti-
nadas a estruturar o espaço e ampliar a oferta de serviços básicos gera efeito direto 
sobre os índices sociais e produtivos de toda a cidade. Nesse contexto, merecem 
destaque os investimentos destinados a revitalizar regiões degradadas ou decaden-
tes, notadamente as regiões centrais ou de ocupação antiga, de alto impacto sobre 
a organização urbana dos grandes centros urbanos como um todo.

Intervenções que visam à implantação de salas de cinema ou shopping centers, 
por exemplo, apesar de serem típica prestação de serviços com lógica de mercado, 
assumem papel equivalente ao de uma infraestrutura social convencional, em função 
de seu papel como espaço de lazer. No caso de shopping centers, o empreendimento 
tem potencial adicional de viabilizar e abrigar estruturas educacionais, de saúde 
e de transporte público. Portanto, a lógica de avaliação de um empreendimento 
desse tipo segue as mesmas motivações de infraestruturas sociais convencionais.

35 Os desenvolvimentos sobre economias de aglomeração de Marshall e Jacobs são os precursores 
desse importante conceito que busca explicar como as cidades se formam e crescem. Outras 
contribuições importantes se sucederam inclusive dentro de uma abordagem dinâmica. Para uma 
resenha sobre as principais contribuições acerca de economias de aglomeração e das teorias de 
Marshall e Jacobs e abordagens dinâmicas, ver Galinari (2006).

36 As regiões metropolitanas, embora constituídas de vários municípios independentes (em arre-
cadação e governo), têm dinâmica ditada pelo município central – a metrópole –, de modo que 
intervenções nos municípios de uma região metropolitana devem ser avaliadas de modo semelhante 
àquelas ocorridas em bairros/distritos da metrópole em si. 
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II. Infraestruturas econômicas
A presença de boa oferta de infraestrutura é fundamental para que estejam presentes 
as condições de adensamento de atividades produtivas e acomodação adequada 
de população, permitindo o crescimento econômico em direção ao alto desenvol-
vimento. Uma infraestrutura econômica (energia, ferrovias, portos, aeroportos, 
rodovias, telecomunicações, entre outros) é construída, não raramente, em várias 
localidades contínuas, e seus efeitos sobre a estruturação do espaço podem facil-
mente ultrapassar os limites da(s) localidade(s) em que está inserida. Em especial 
para o Brasil, o potencial de indução de espaços organizados pelas infraestruturas 
econômicas é amplo, inclusive na redução de gargalos estruturais, e pode até mesmo 
conduzir à alteração da centralidade do país no contexto mundial. 

Dessa forma, como o impacto da infraestrutura sobre a centralidade de uma 
localidade é direto, por meio do desenvolvimento de potencialidades do território 
e indução de espaços organizados equivalentes a cidades inteiras ou redução de 
gargalos, considera-se que a escala de análise de tais investimentos é a micror-
região e sua centralidade, ou as várias microrregiões que abrigam parte de uma 
mesma infraestrutura. 

A configuração do sistema elétrico brasileiro representa uma particularidade 
que vale destacar. Toda a energia compõe um sistema único para todo o país, inde-
pendentemente da localização das fontes geradoras. Assim, a geração tradicional 
de energia não produz efeitos sobre a alteração da centralidade dos espaços, o que 
também acontece com a transmissão, como agente da efetiva integração do sistema. 
Percebe-se que o impacto regional de investimentos em energia, no Brasil, ocorre 
nos casos de distribuição, especialmente se destinados à eletrificação de espaços 
sem acesso à rede elétrica, ainda que localizados a grande distância das usinas 
geradoras, ou de geração distribuída.

III. Agropecuária, indústria, comércio e serviços
Projetos de setores agropecuários, industriais, de comércio e de serviços são ava-
liados segundo o potencial de diversificação e adensamento de cadeia produtiva 
local, arranjos produtivos locais e parques tecnológicos. Considera-se relevante um 
projeto que permita alavancar cadeias produtivas locais ou que reforce os benefí-
cios advindos da proximidade das empresas, especialmente num arranjo produtivo 
local ou parque tecnológico. Tais arranjos podem contribuir para o aumento da 
complexidade do território e de seu entorno, na acepção de Hausmann et al. (2011), 
aumentando sua competitividade e propiciando ambiente de incentivo a novos 
negócios. A regionalização do conceito de complexidade econômica é possível e 
oportuna para o Brasil a partir da variável ganho de oportunidade,37 valendo-se 

37 Ganho de oportunidade é uma medida das oportunidades que se abrem para produtos mais 
complexos quando se passa a ter vantagem comparativa em determinado produto. É uma forma 
de identificar os caminhos possíveis para o incremento de complexidade de uma economia 
( HAUSMANN et al., 2011).
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da disponibilidade da ferramenta DataViva,38 que calcula o indicador de maneira 
adaptada para diversas escalas espaciais no território brasileiro.

Os projetos diferenciam-se entre meros geradores de demanda/oferta para a 
estrutura produtiva local já existente e criadores de elos ou de segmentos de uma 
cadeia produtiva local. Esses dois últimos pontos têm efeito direto na diversificação 
da estrutura produtiva da localidade e no aumento da complexidade, diretamente 
relacionados à centralidade. O desenvolvimento torna-se cada vez mais espacial-
mente endógeno àquela localidade.

Permeando toda a análise proposta nesse critério está a presença de economias 
de aglomeração. Esse conceito abrange dois tipos de economias de escala em nível 
espacial:39 (i) as economias de localização (baseadas nas ideias de Marshall), em 
que há economias de escala externas à firma, em que as externalidades são fruto 
da especialização de uma cidade; e (ii) as economias de urbanização (baseadas 
na literatura de Jacobs), que consideram a diversidade de atividades econômicas 
desenvolvidas nas cidades a maior e mais relevante fonte de externalidades. Cabe 
destacar também a abordagem dinâmica desse conceito que explica como as ci-
dades se formam e crescem. 

É fundamental para o território o benefício advindo da proximidade locacional 
das diferentes atividades produtivas, proporcionando um ambiente favorável ao 
desenvolvimento de parcerias, novos negócios, novas competências e inovação, 
bem como a interação com instituições de ensino e a atração de serviços/ativida-
des acessórias. 

O recorte aqui adotado é restrito à avaliação de cadeias e arranjos produtivos. 
As atividades acessórias, induzidas pelos transbordamentos originados pelo em-
preendimento em análise, são objeto do Critério 2, detalhado a seguir. 

4.4.2.2 Critério 2 – Atividades induzidas relacionadas ao local do projeto

Esse critério foi desenhado para incorporar, em uma avaliação simples e objetiva, 
efeitos sobre o território que são de difícil mensuração e até mesmo identificação. 
Isso se deve aos sucessivos desdobramentos que um investimento pode trazer ao 
território, o que inclui serviços e atividades econômicas decorrentes do investimento 
principal, porém não diretamente relacionados a ele ou a sua cadeia. Inclui ainda 
atividades originadas pelo aumento populacional e pelo efeito renda proporciona-
dos pelo empreendimento. São as chamadas atividades induzidas, representadas 

38 Trata-se de uma plataforma de visualização de dados sociais e econômicos baseada em software 
livre que disponibiliza dados oficiais sobre exportações, atividade econômica, localidade, edu-
cação e ocupações de todo o Brasil em diversos indicadores e aplicativos. É uma iniciativa do 
governo de Minas Gerais e da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de 
Minas Gerais (Indi), com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
(Fapemig). Ver <www.dataviva.info>.

39 Para uma resenha sobre as principais contribuições acerca de economias de aglomeração e da 
teoria de Marshall e Jacobs, ver Galinari (2006).
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por hotéis, restaurantes, mercados e comércio em geral, serviços financeiros, de 
contabilidade, de consultoria e outros, além de aumento de arrecadação. Essas ati-
vidades induzidas são tão mais expressivas para o município/microrregião quanto 
menos desenvolvido ele é. Assim, optou-se por utilizar um recorte de renda como 
um indicativo do grau de desenvolvimento econômico da localidade e como uma 
proxy do impacto do projeto sobre atividades por ele induzidas.

Os investimentos conduzem ao surgimento de atividades de forma diferenciada, 
não só conforme a característica da localidade, mas também conforme a caracterís-
tica do próprio investimento. Algumas intervenções podem ocasionar expressivo 
vazamento de renda da localidade, decorrente, sobretudo, do seu baixo nível de 
emprego, de modo que a indução de atividades seja restrita. Essa abordagem é 
mais bem avaliada no Critério 1, que também trata da relação entre o empreendi-
mento e a alteração da centralidade – o que justifica a utilização dos dois critérios 
para a abordagem regional e a diferenciação de pesos entre esses critérios, com 
menor peso atribuído às atividades induzidas que não decorram da alteração da 
centralidade, ou seja, o Critério 2.

Os critérios de localização aqui previstos alinham-se com o projeto de lei da 
nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR II) e com a PDRC, 
que apresentam entre seus objetivos estratégicos: (a) convergência de renda; e (b) 
rede policêntrica de cidades (fortalecer cidades nodais, visando a interiorização 
do desenvolvimento). 

Entende-se que um empreendimento tem maior capacidade de induzir ativida-
des nas localidades com menor renda. Além disso, o impacto do empreendimento 
em si, das atividades induzidas e da arrecadação decorrente é proporcionalmente 
mais significativo para tais centros. Considera-se baixa a renda do município cuja 
microrregião apresente renda domiciliar per capita média inferior ou igual a 75% da 
renda domiciliar per capita média do país,40 segundo o Censo Demográfico de 2010.

Se a microrregião de baixa renda, conforme essa classificação, tem como muni-
cípio principal uma cidade média,41 há probabilidade adicional de potencializar o 
investimento lá localizado, contribuindo para a redução das desigualdades regionais 
em suas diversas dimensões – isso em função de a estrutura produtiva prévia e o 
mercado de trabalho desses centros serem relevantes em tamanho e dinamismo 
quando comparados a municípios de função inferior,42 tornando a cidade média 
capaz de desempenhar uma centralidade expressiva para seu entorno, transbor-
dando os efeitos esperados de uma intervenção, de modo que toda a sua região 

40 Mesmo recorte adotado pela PNDR II e pela PDRC.
41 Cidade classificada, segundo sua função na rede brasileira de cidades, como capital regional B 

ou C ou como centro sub-regional A (IBGE, 2007).
42 Cidades classificadas como centro sub-regional B, centros de zona A e B e centros locais, segundo 

a Regic.
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imediata de articulação43 também se beneficia significativamente do investimento 
em questão. As cidades médias aqui definidas são, portanto, os centros dotados 
de condições propícias à ocorrência de economias de aglomeração em níveis 
capazes de influenciar a reversão da forte concentração de atividades produtivas 
observada no Brasil.

Já nas microrregiões de média e alta renda, o impacto do projeto sobre as ativi-
dades induzidas é reduzido, por já possuírem estrutura produtiva prévia e mercado 
de trabalho de maior envergadura e dinamismo. E entre as microrregiões de alto 
desenvolvimento, entende-se que as microrregiões às quais pertencem os centros 
urbanos classificados como metrópoles44 são aquelas em que os empreendimentos 
terão menor impacto sobre atividades induzidas e aumento da arrecadação entre 
todos os municípios, em função de sua estrutura produtiva e seu mercado de 
trabalho, os mais diversificados e dinâmicos do país. A lógica de avaliação desse 
critério está sintetizada no Quadro 9.

Quadro 9. Critério 2: Atividades induzidas relacionadas ao projeto

+++
• Projeto a ser realizado majoritariamente em cidades  médias, localizadas em 

microrregiões de baixa renda

++
• Projeto a ser realizado majoritariamente em microrregiões de baixa renda

+
• Projeto a ser realizado majoritariamente em microrregiões de média ou alta renda

0
• Projeto a ser realizado majoritariamente em microrregiões de metrópoles; 

ou localização ainda não definida

Fonte: Elaboração própria.

4.5 Dimensão Cliente

4.5.1 Contribuição para o desenvolvimento

O BNDES cumpre sua missão de promover o desenvolvimento sustentável e 
competitivo da economia brasileira por meio do financiamento aos seus diferentes 
clientes. Os clientes são os executores de fato dos projetos, garantindo o impacto 
do apoio na economia real. Na carteira do Banco, há empresas de diferentes portes, 

43 Definida também pela Regic.
44 As metrópoles aqui consideradas são as cidades classificadas como grande metrópole nacional, 

metrópoles nacionais e metrópole na hierarquia urbana no Regic (IBGE, 2007) e compreendem 
os principais centros urbanos brasileiros, a saber: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belém, 
Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife e Salvador.
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estruturas organizacionais e setores de atividade. De maneira geral, são identifi-
cadas quatro categorias centrais de clientes: empresas privadas, setor público, 
concessionárias de serviços públicos e instituições sem fins lucrativos. 

Isso evidencia a diversidade das firmas brasileiras e impõe um desafio para a 
instituição, especialmente no que tange ao seu papel como indutor de desenvolvi-
mento econômico: como ampliar os benefícios para a sociedade e o desenvolvimento 
econômico por meio do apoio financeiro a esses clientes? 

O financiamento a empresas privadas, quando na direção de ampliação da com-
petitividade de clientes, seja pela diferenciação ou pelo aumento de produtividade, 
traz benefícios para a competitividade da economia brasileira como um todo. 

No que diz respeito à produtividade, seu crescimento é fonte importante 
para ampliação do PIB per capita. Como sugere Bonelli (2014), a redução do 
bônus demográfico esperada para os próximos anos no Brasil implica que o 
crescimento futuro do PIB dependerá cada vez mais de ganhos na produtivi-
dade do trabalho. 

Da mesma forma, a geração de inovações pode também ser fonte relevante 
para garantia de crescimento econômico sustentado. A introdução de novos pro-
cessos reduz custos e a introdução de novos produtos pode garantir mercados de 
maior diferenciação para as empresas brasileiras, inclusive no exterior. No caso 
brasileiro, Carvalho e Avellar (2015) identificam relação positiva entre inovação 
e capacidade exportadora, ainda que mais tênue do que a encontrada em países 
mais desenvolvidos. De Negri (2005) também havia identificado desempenho 
exportador superior das empresas inovadoras em relação às não inovadoras com 
dados do ano 2000.

Além do benefício na direção da maior competitividade de clientes e do país, 
há oportunidade de atuação em incentivos à implantação de melhores práticas de 
responsabilidade socioambiental e governança corporativa de maneira a ampliar os 
ganhos esperados pela sociedade em um dado projeto e reduzir impactos negativos 
esperados. No caso de clientes do setor público ou instituições sem fins lucrati-
vos, a melhoria de práticas está associada à melhoria da capacidade de atender a 
sociedade e realizar sua atividade-fim da maneira mais eficiente. 

Para avaliação de práticas empresariais, o BNDES desenvolveu a metodologia 
de avaliação de empresas (MAE), em que é realizada avaliação do grau do avanço 
em práticas como responsabilidade socioambiental, governança corporativa e 
inovação (MENDES; BRAGA, 2010). A inclusão da dimensão Cliente na Tiip 
vem ao encontro da expectativa de que os projetos também impactem melhorias 
de práticas, reforçada pela inclusão nas políticas operacionais do BNDES de con-
dições priorizadas quando esperadas melhorias de gestão.
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O IFC se destaca no uso de referências para avaliação de práticas de governança 
corporativa. A instituição adotou, junto com outras 34 instituições de financiamento 
ao desenvolvimento (entre as quais estão KfW e CAF), ferramenta denominada 
CG Development Framework,45 importante instrumento de avaliação de práticas 
de gestão, incluindo RSA. Vale ressaltar, conforme já apresentado na dimensão 
Ambiental, os instrumentos que o IFC utiliza também para avaliação socioambiental 
e consequente mitigação de risco. 

4.5.2 Critérios de avaliação

A dimensão Cliente objetiva analisar os impactos esperados do projeto no cliente 
no que diz respeito a competitividade e acesso a mercados, gestão e governança, 
sustentabilidade de longo prazo, eficiência operacional e/ou capacidade de ofertar 
seus produtos e serviços, conforme o tipo de cliente. De maneira a respeitar os 
diferentes tipos de clientes e suas especificidades, estes são classificados em: (i) 
setor privado (personalidade jurídica de direito privado, com exceção das que atuam 
em serviços públicos); (ii) serviços públicos, concessões e autorizações (empresas 
públicas ou privadas como as que atuam nos seguintes setores: energia, logística, 
saneamento, telecomunicações ou outros associados a prestação de serviços públicos 
não concorrenciais); (iii) ente da administração pública (órgão da administração 
direta, autarquias e fundações públicas); e (iv) instituições sem fins lucrativos (be-
neficiários elegíveis a apoio não reembolsável pelo BNDES, exceto setor público). 

São aplicados dois critérios de avaliação:

• capacidade de oferta de bens e serviços (varia conforme tipo de cliente); e

• práticas de gestão.

4.5.2.1 Critério 1 – Capacidade de oferta de bens e serviços

Esse critério busca identificar os benefícios do projeto na capacidade do cliente de 
atender de maneira adequada o seu mercado e varia conforme o tipo de cliente, a saber:

I. Setor privado
O objetivo da avaliação é identificar o impacto do projeto no posicionamento 
competitivo do cliente no longo prazo. Como competitividade, considera-se a 
capacidade de atender aos fatores-chave de sucesso em determinado setor, o 
que pode ser medido pelo impacto esperado em variáveis tais como exportação, 
market-share e taxas de inovação (medidas de resultado de mercado), bem como 
por indicadores de produtividade e gestão (medidas de processos internos). Não é 
avaliado o impacto potencial no lucro e no retorno dos clientes.

45 Ver <http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/
Corporate+Governance/CG+Development+Framework/>.
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O projeto tende a ter impacto mais positivo no caso em que é esperada maior 
diferenciação de produtos e mercados, especialmente com a entrada em mercados 
de maior rentabilidade no exterior. São também considerados, como impactos 
positivos, esforços de redução significativa de custos e melhorias de gestão que 
promovam benefícios para a competitividade do cliente. 

II. Serviços públicos, concessões e autorizações
O objetivo da avaliação é identificar o impacto do projeto no fortalecimento do 
cliente no mercado, considerando benefícios como o desenvolvimento de com-
petências para novos nichos de atuação, melhoria da eficiência operacional e 
diversificação de negócios. 

O projeto tende a ter impacto mais positivo no caso em que é esperado maior 
incremento de eficiência operacional e diversificação de negócios para mercados de 
maior rentabilidade, especialmente se representar uma ampliação de participação 
no exterior. Um exemplo é a entrada em uma nova concessão de maior retorno, 
seja pela mudança do tipo de atividade a ser executada ou pelo retorno esperado 
em uma atividade em que a empresa já atua. 

III. Ente da administração pública 
O objetivo da avaliação é identificar o impacto do projeto na capacidade e na qua-
lidade da oferta de serviços públicos à população, incluindo melhorias na gestão 
pública e na capacidade de arrecadação. 

O projeto tende a ter impacto mais positivo no caso em que é esperada melhoria 
substancial na prestação de serviços à população, considerando menores custos e 
maior qualidade dos serviços. Diretriz relevante é a avaliação da sustentabilidade 
do projeto no longo prazo. Nesse sentido, são valorizados também projetos que 
beneficiem muito significativamente a ampliação da arrecadação do cliente ou 
busquem alternativas para o financiamento da atividade.  

IV. Entidade sem fins lucrativos 
O objetivo da avaliação é identificar o impacto esperado do projeto para a ins-
tituição financiada na sua capacidade de prover serviços com qualidade para a 
população, observando o desenvolvimento de novas competências, a ampliação 
e o fortalecimento de suas atividades e sustentabilidade financeira. São avaliadas 
instituições que atuam em projetos sociais, culturais, ambientais e tecnológicos. 

O projeto tende a ter impacto mais positivo no caso em que são esperados be-
nefícios em múltiplas dimensões, tendo melhoria substancial nas fontes de receita 
para sua operação, no desenvolvimento de novas competências e também na forma 
com que serviços vão ser ofertados à população. Para este último, são valorizadas 
a maior qualidade dos serviços e a oferta de serviços ainda não ofertados, bem 
como a redução substancial de custos. 
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4.5.2.2 Critério 2 – Práticas de gestão

Esse critério tem como objetivo avaliar o impacto esperado do projeto nas práticas 
de gestão do cliente. Considera-se que o apoio do BNDES a seus clientes costuma 
trazer benefícios também para a implantação de melhores práticas, tais como gestão 
financeira, governança corporativa, responsabilidade socioambiental, gestão da 
produção ou inovação. Esses benefícios, porém, não costumam ser explicitados 
e mensurados. 

A inclusão desse critério na avaliação da Tiip busca deixar mais claros esses 
benefícios, de modo que sejam explicitados e ampliados para o maior número de 
projetos. A referência para a avaliação são as questões que compõem os capitais 
intangíveis apresentados pela MAE. 

A avaliação da MAE comporta as práticas de gestão associadas aos seguin-
tes capitais intangíveis: (1) capital estratégico; (2) capital de relacionamento; 
(3) capital de governança corporativa; (4) capital de responsabilidade socioam-
biental; (5) capital de processos e inovação; (6) capital financeiro; e (7) capital 
humano. Deverá ser considerado “benefício esperado pelo projeto” qualquer 
esforço direta ou indiretamente associado ao projeto que venha a melhorar 
processo ou prática, desde que esse esforço signifique um avanço dentro da 
escala de avaliação MAE.

Como impacto direto, são considerados os benefícios diretamente associados 
à finalidade do projeto. Isto é: ações que estão dentro do escopo de apoio do fi-
nanciamento. Um exemplo seria o apoio à implantação de um sistema de gestão 
ambiental ou de um centro de treinamento. Como impacto indireto, consideram-
-se os benefícios decorrentes do apoio do BNDES, ainda que não diretamente 
associados ao objeto do apoio. Um exemplo é a exigência de balanços auditados 
ou cláusulas que mitiguem impacto ambiental na implantação do projeto. Dessa 
forma, as categorias foram agrupadas conforme o Quadro 10.

Quadro 10. Critério 2: Práticas de gestão

++
• Contribuição direta para melhoria de capital intangível conforme MAE

+
• Contribuição indireta para melhoria de capital intangível conforme MAE

0
• Não foi identificada contribuição

Fonte: Elaboração própria.
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5. Conclusão

A Tiip é uma metodologia de avaliação ex ante do impacto de projetos e permite a 
análise do retorno social e a explicitação acerca dos benefícios da intervenção, desde 
a entrada do projeto no BNDES, com sua aplicação na etapa de enquadramento de 
uma operação. Busca evidenciar as contribuições esperadas de um projeto para o 
desenvolvimento (em suas múltiplas dimensões), de maneira a embasar a tomada 
de decisão de apoio financeiro. É uma metodologia de abordagem não financeira, de 
fácil visualização e acompanhamento, utilizada pelas novas políticas operacionais 
do BNDES como critério de elegibilidade de projetos.

Ao longo de seu desenvolvimento, a Tiip incorporou referências diversificadas 
(externas e internas) e o conhecimento tácito do corpo técnico, tendo em vista 
explicitar as múltiplas dimensões do desenvolvimento econômico. Ainda que seja 
uma ferramenta customizada para a realidade do BNDES, estabelece um processo 
de aprendizado contínuo, reforçando as competências associadas a análises de 
projetos de desenvolvimento. São vários os benefícios indiretos desse processo, 
assim como os possíveis usos da base de dados que dele resultam.

A necessidade de acompanhamento constante do método é uma diretriz já incluí-
da no plano de trabalho de aperfeiçoamentos da Tiip. Há dois campos de melhoria: 
(i) acompanhamento das aplicações do método e das necessidades de ajustes de 
critérios; e (ii) acompanhamento de resultados de projetos e avaliações de impacto 
para melhoria de referências analíticas. O segundo esforço indica a necessidade de 
coordenação dos critérios da Tiip com os processos de M&A do BNDES.46 

O lançamento deste TD é elemento fundamental no processo de melhoria con-
tínua da Tiip. Durante o ano de 2017, a equipe interna de desenvolvimento ainda 
estará focada em testar as melhorias já empreendidas, colher impressões externas 
e internas para ajustes adicionais e efetuá-los. Estão previstas novas versões da 
metodologia (culminando com uma segunda avaliação da Diretoria no segundo 
semestre de 2017), cronograma de validação externa, bem como esforço de capa-
citação interna. Entre os desafios já incluídos em agenda futura, estão: 

I. realizar rodada mais abrangente de validação interna da metodologia, com 
novos testes de consistência e aplicação ampla da Tiip;

II. aperfeiçoar referências quantitativas para apoio à avaliação qualitativa da 
Tiip, com destaque para dimensões Economia Nacional, Social e Ambiental;

III. obter maior refinamento dos critérios de elegibilidade de projetos pela 
política operacional via Tiip; 

46 Ver <http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/resultados-para-a-sociedade/
sistema-de-monitoramento-e-avaliacao(sma)>.
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IV. implantar estratégia de comunicação externa sobre a Tiip e o processo de 
validação externa da metodologia;

V. implantar plano de capacitação interna para o uso da metodologia; e

VI. identificar novos usos para Tiip para além do apoio ao enquadramento de 
projetos.
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Apêndices

Apêndice 1

Histórico de desenvolvimento e testes da Tiip 

Desde 2014, a APP/DEPRI busca incorporar método estruturado para análise 
de mérito de operações submetidas à avaliação de enquadramento no BNDES. 
Na ocasião, uma primeira versão da metodologia foi desenvolvida. Desde então, 
esta passou por uma série de mudanças com vistas a aprimorar seu uso e seus 
critérios de avaliação. Em paralelo, foi realizado um esforço com os técnicos do 
departamento para internalizar conceitos importantes para melhor sistematização 
e padronização da avaliação dos benefícios esperados nos pleitos de financiamento 
não automático no BNDES. A avaliação de mérito sempre foi um dos objetivos da 
etapa de enquadramento, mas até então sem processo e metodologia estruturada. 

Em setembro de 2016, a versão da metodologia objeto deste TD começou 
a ser aplicada, resultante do processo de amadurecimento das experiências an-
teriores. Este apêndice trata das aplicações e dos testes diversos empreendidos 
nas etapas imediatamente anteriores a esse lançamento e apresenta resultados. 
Tal metodologia, rebatizada de Tiip, foi apreciada e aprovada pela Diretoria 
do BNDES no início de janeiro de 2017 para uma nova “etapa de testes” até o 
segundo semestre de 2017. 

Na etapa embrionária de desenvolvimento da Tiip (“fase de desenvolvimento”, 
anterior a setembro de 2016), houve o diagnóstico de que o método estava bem 
aderente aos processos e relatórios do BNDES e havia sido internalizado pelos 
técnicos da instituição, com baixo custo de aplicação. No entanto, estavam iden-
tificadas as seguintes oportunidades de aprimoramento: (i) detalhar os critérios de 
avaliação, garantindo maior diferenciação entre projetos; (ii) dotar os critérios 
de mais objetividade; (iii) ampliar a utilização do método pelo BNDES como ins-
trumento de tomada de decisão; e (iv) incluir nova dimensão de análise, separando 
a dimensão Social e Regional em duas.

O processo de incorporação dessa agenda resultou na primeira versão da Tiip 
(setembro de 2016), com critérios de avaliação bem detalhados e fórmula de 
cálculo de nota por dimensão. Para obter essa versão, foram realizados testes 
internos pela equipe que conduziu a reformulação dentro da APP/DEPRI. Uma 
simulação de aplicação, conduzida em 36 projetos da carteira do Departamen-
to (a totalidade de projetos submetidos ao CEC em dois meses), em que dois 
técnicos avaliavam o mesmo projeto, teve como objetivo central responder a 
quatro perguntas: 
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• As notas de cada projeto são coerentes com o esperado? (validade convergente);

• As notas conferidas por pessoas distintas são semelhantes? Diferenças 
resultam de dificuldades no uso da régua? (confiabilidade);

• As notas de projetos emblemáticos e seu respectivo projeto mediano fazem 
sentido entre si? (validade discriminante); e

• Os critérios fazem sentido para o setor de atuação?

A percepção dos testes indicou baixa divergência de interpretação entre avalia-
dores diferentes e alta coerência do resultado final com a percepção de terceiros 
sobre o projeto. Além disso, as médias mostraram-se estruturalmente menores 
na Tiip pré-lançamento, com maior variabilidade entre projetos. Tais resultados 
mostraram-se coerentes com o objetivo de melhoria empreendido.

Entretanto, se a diferença entre as notas de diferentes avaliadores foi, em ge-
ral, não significante, o resultado por dimensão revelou que as dimensões Social 
e Cliente apresentaram diferenças estatisticamente significantes de notas. Foram, 
portanto, realizados novos ajustes ainda antes do início da aplicação efetiva da 
Tiip. A ideia é que tais testes continuem sendo realizados continuamente, conforme 
o avanço do instrumento. 

Após a divulgação interna da Tiip, foi também empreendida uma rodada de 
aplicações-piloto nas áreas operacionais do BNDES, visando sensibilizar as áreas 
quanto ao método, verificar a aderência ao processo de análise de operação, alinhar 
os conceitos por trás dos critérios utilizados e colher sugestões de melhorias, tendo 
em vista o grande conhecimento individualizado por projeto e setorial dessas áreas 
operacionais. Foram selecionados 51 projetos.

Os testes-piloto com as áreas operacionais originaram sugestões para diversos 
ajustes, incluindo padronização de definições, melhoria de referências de avaliação 
ou inclusão de novos critérios de avaliação. Em todo o processo, foram recebidas 
137 sugestões de melhorias, consolidadas nas Tabelas 1 e 2, que formaram o ce-
nário de trabalho encontrado pela equipe Tiip visando a etapa de apreciação da 
metodologia pela Diretoria do BNDES no início de 2017.

Tabela 1. Sugestões de melhorias da Tiip nos pilotos e testes

Total de sugestões 137

Sugestões repetidas  52

Total de sugestões únicas: escopo de trabalho  85

Acolhidas  58

Não acolhidas  21

Em discussão   6

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 2. Sugestões de melhorias da Tiip por dimensão de avaliação

Original Repetidas Total

Economia Nacional 25 11  36

Social 17 11  28

Regional 17  7  24

Ambiental  5 19  24

Cliente 13  5  17

Metodologia  8  0   8

Total 85 52 137

Fonte: Elaboração própria.

A maior incidência de sugestões foi relativa ao melhor detalhamento de con-
ceitos (que não eram suficientemente claros e uniformes para todos os usuários 
da Tiip), o que teve impacto direto na alta taxa de acolhimento das sugestões. As 
dimensões Economia Nacional, Social e Ambiental receberam o maior número 
de sugestões de alterações estruturais. Não por coincidência, três critérios dessas 
dimensões — inovação: esforço e resultados (Economia Nacional), trabalho e 
renda (Social) e contribuições do projeto (Ambiental) —, além do critério setor 
privado da dimensão Cliente, foram os que tiveram a menor variação de notas entre 
diferentes projetos e avaliadores, evidenciando a existência de ambiguidade nos 
conceitos e a baixa capacidade de diferenciação entre projetos nessas dimensões, 
desafio já endereçado na presente versão. 

Um grupo de sugestões ainda não respondidas pela versão atual, que versam 
sobre aspectos mais estruturais da metodologia ou de substancial impacto, está 
indicado para discussão em fóruns internos e externos especialmente voltados a esse 
fim, visando aprimorar mais uma vez a metodologia ainda em 2017. Faz parte desse 
grupo a necessidade de indicadores quantitativos complementares para diferenciar 
com mais clareza benefícios ou impactos negativos significativos de incrementais 
nos seguintes quesitos: (i) produtividade; (ii) ampliação de capacidade produtiva; 
(iii) qualidade de vida (ampliação e melhoria de serviços essenciais, infraestrutura 
básica, desigualdade de renda, identidade); e (iv) infraestrutura econômica e social 
e solução de gargalos estruturais.   

As aplicações-piloto mostraram-se importantes também para a consolidação da 
percepção sobre a facilidade de uso da ferramenta e sua gama de  possibilidades de 
aplicação. Firmou-se a associação desse instrumento com os mecanismos de M&A: a 
Tiip apresenta uma visão geral sobre os benefícios esperados, por meio de indicado-
res agregados que deverão ser mais bem detalhados durante a análise da operação 
por meio de indicadores a serem acompanhados durante a execução do projeto.

Foi também relevante a percepção sobre os benefícios do uso da Tiip como 
instrumento de fácil comunicação visual, inclusive com a possibilidade de apre-
sentação de uma visão qualitativa acerca da carteira do BNDES. No Apêndice 3, 
são apresentados os principais resultados de aplicação da Tiip. 
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Apêndice 2

A Tiip e suas referências metodológicas

A Tiip buscou referências internas e externas ao BNDES que apoiassem a cons-
trução de uma metodologia aderente ao fluxo de financiamento de operações, ao 
mesmo tempo que respondesse aos diversos aspectos relevantes da contribuição 
do Banco para o desenvolvimento. As principais referências pesquisadas são 
apresentadas nesta seção.  

Entre as iniciativas internas, destacam-se a criação e a implementação da MAE 
(MENDES; BRAGA, 2010; ALMEIDA; BRAGA, 2014).47 A MAE é um instru-
mento para avaliação não financeira de empresas baseado em um rating scorecard 
e atualmente é parte qualitativa do cálculo do rating dos clientes do BNDES. 
Parte-se do princípio de que a empresa pode ser entendida como um conjunto de 
capitais intangíveis (estratégico, relacionamento, humano, inovação e processos, 
socioambiental, governança e financeiro), refletidos em práticas que são avalia-
das em uma escala de 1 a 5 (sendo 5 a prática de referência). As escalas foram 
construídas para definição de um benchmark para melhores práticas empresariais. 

A Tiip objetiva ampliar essa lógica de avaliação qualitativa também para a 
análise de projetos, o que permite abarcar a diversidade de projetos passíveis de 
apoio. Isso porque cada projeto é único, com desafios e características distintas, o 
que aumenta o custo de avaliação por meio de outros métodos na etapa de análise 
preliminar de projetos (enquadramento). A abordagem proposta permite, com 
rigor conceitual, flexibilidade e baixo custo operacional, melhor explicitação de 
critérios de priorização de operações, bem como os critérios que determinam um 
projeto como de referência. 

Na busca de experiências externas para serem utilizadas como referencial, 
foram pesquisadas abordagens no Brasil e no exterior. O Catálogo de Métodos de 
Avaliação Qualitativa de Impactos, desenvolvido pelo Rockefeller Institute em 
2008, realiza uma análise comparada de vinte iniciativas de avaliação utilizadas 
pelas diferentes instituições pesquisadas, resumido na Figura 3.  

A análise dessas diferentes iniciativas reforça a diversidade de métodos de 
análises existentes. Alguns métodos baseiam-se em questionários qualitativos, 
alguns em indicadores quantitativos e outros em ambas as informações para em-
basar a avaliação. Da mesma forma, o resultado final varia. Ainda que a maioria 
dos métodos resulte em métricas não monetárias (scorecards, principalmente), o 
método Social Return on Investment (THE SROI NETWORK, 2012) tem como 
objetivo monetizar o retorno esperado de um investimento.  

47 A MAE é iniciativa reconhecida internacionalmente. Destaca-se o Prêmio Alide de 2013 na 
categoria Gestão e Modernização Tecnológica.
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Olsen e Galimidi (2008) classificam os diferentes métodos pelo tipo de meto-
dologia e pelo tipo de impacto avaliado. Pelo tipo de metodologia, há dois grupos 
de métodos observados: 

1) Classificados segundo o objeto: geral ou setor-específica; e

2) Classificados segundo o escopo: rating, avaliação ou gestão. No método 
de rating, um grupo de indicadores resulta em um score ou símbolo final. 
No método de avaliação, alguns indicadores são definidos para a avaliação 
de diversas características de um mesmo objeto. No método de gestão, 
esses indicadores são acompanhados no tempo para melhoria de práticas. 
Um método pode estar classificado em mais de uma categoria;

Já pelo tipo de impacto, foram observados três tipos de métodos:

1) Classificados segundo o estágio do impacto: implícito, provado ou oti-
mizado. O estágio implícito é aquele em que se identificam as variáveis a 
serem acompanhadas com base na experiência organizacional e nos dados 
disponíveis internamente, conforme a Tabela 3. 

Tabela 3. Estágio do impacto: descrição

Estágio Implícito Provado Otimizado

Definição Experiência + dados 
internos

Dados externos + expe-
rimentos 

Provado + correlação com 
performance financeira

A partir da comparação 
das práticas e indicadores 
de resultado, com base nas 
práticas e conhecimentos 
internos

Comparação dos dados 
internos com dados exter-
nos a partir de modelos 
estatísticos de previsão de 
impactos e dos impactos 
já obtidos

Avalia o impacto provado em 
relação ao investimento neces-
sário, verificando sistematica-
mente como se relaciona com 
os resultados financeiros

Fonte: Traduzido de Olsen e Galimidi (2008).

2) Classificado segundo o foco do impacto: externo ou interno à organização.

3) Classificado segundo as dimensões de avaliação (Econômica, Social ou 
Ambiental), lembrando que um mesmo método pode abarcar mais de uma 
dimensão. 

A proposta da Tiip, apresentada na próxima seção, pode ser classificada como 
um método geral, de rating e avaliação scorecard, cujo foco é avaliar os impactos 
esperados na sociedade (externos ao BNDES e implícitos) nas dimensões Econô-
mica, Social e Ambiental. 

Na definição das dimensões de avaliação, uma referência utilizada foi também o 
modelo Total Impact Measurement and Management (Timm), da Pricewaterhouse 
Coopers (PWC, 2013). Considerando variáveis econômicas, sociais e ambientais, 
o modelo busca mensurar e identificar o valor gerado por uma empresa ou projeto 
(podendo o valor ser positivo ou negativo). Esse modelo é utilizado na ampliação 
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da transparência de relatórios corporativos de empresas e também para apoio a 
decisões de investimento de empresas, indicando a opção com maior retorno social 
e econômico. Os critérios são resumidos na Figura 8.  

Figura 8. Timm Pricewaterhouse Coopers
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A literatura na qual se apoia a avaliação de capitais intangíveis também orien-
tou a defi nição das dimensões de avaliação na Tiip. Deutscher (2008) faz amplo 
levantamento de métodos para avaliação de ativos não fi nanceiros com foco em 
análise de empresas e propõe modelo de avaliação dos seguintes capitais: estra-
tégico, ambiental (contexto externo), relacionamento (com stakeholders, exceto 
governança corporativa), estrutural (processos e governança), humano e fi nanceiro. 
Para mensuração de impacto de projetos, Rodrigues (2016) adapta esses capitais 
e critérios para mensurar os impactos potenciais de grandes eventos esportivos 
na geração de valor futuro para as cidades-sede, identifi cando as competências 
fundamentais a serem benefi ciadas ou desenvolvidas pela intervenção.

Ao levantamento de métodos de avaliação, foram agregados casos de institui-
ções que incluíram em seus processos métodos de avaliação ex ante para apoio à 
tomada de decisões. Conforme o glossário para avaliação de políticas da OCDE 
(OECD, 2002), uma avaliação ex ante é aquela executada antes da implementação 
de uma intervenção de política, enquanto uma avaliação ex post visa verifi car o 
desempenho efetivo de uma ação. Para melhor avaliação de impacto, o Protocolo 
de Brasília, documento produzido em outubro de 2014 pela Secretaria de Assuntos 
Estratégicos do Governo Federal e que contou com a participação de governo e 
especialistas no tema, explicita a necessidade de aperfeiçoar métodos de avaliação 
prévia (ex ante) de impacto para análise futura de intervenções (SAE, 2014).

No campo das políticas públicas, o Parlamento Europeu criou, em 2012, depar-
tamento de análise ex ante para apoio à decisão de políticas. Compõe a análise um 
documento extenso que indica as principais expectativas de impacto nas dimensões 
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econômica, social, ambiental e legal (EUROPEAN PARLIAMENT, 2015). O do-
cumento explora também políticas alternativas que possam vir a atingir as mesmas 
metas indicadas na política proposta. Da mesma forma, a OCDE desenvolveu 
manual para políticas de inclusão social em que explicita essa noção de avaliação 
ex ante: Ex ante poverty impact assessment (OECD, 2007).

Em reflexão sobre processos de avaliação ex ante, realizada pela Comissão 
Europeia, Banks (2000) aponta as forças e as fragilidades observadas nos pro-
cessos. Entre as forças, indica: a referência a avaliações de políticas passadas e o 
fato de um método estruturado identificar oportunidades-chave e interpretar com 
mais precisão prioridades de política. Entre os esforços necessários para mitigar 
fraquezas, destacam-se: definição de medidas e métodos objetivos e claros para a 
análise ex ante e para a prioridade ou elegibilidade de intervenções, transparência 
no método de avaliação e capacitação, necessidade de adaptar indicadores de 
referência por tipo de projeto e região e importância de levar em consideração 
sucessos e fracassos de intervenções anteriores. Tentou-se levar em consideração 
esses aprendizados no desenvolvimento da Tiip.

Entre as iniciativas conhecidas de análise ex ante, também chamou a atenção 
a iniciativa Sensor (HELMING, 2009; BACH et al., 2009). Com a participação 
de diversas universidades no mundo e gestores de política agrária, a Comissão 
Europeia para Política de Terras desenvolveu sistema para valoração de impacto 
ex ante – Sustainability Impact Assessment Tool (Siat) – em políticas que impli-
quem uso da terra. O método selecionou variáveis de natureza econômica, social 
e ambiental para demonstrar os impactos positivos e negativos de intervenções. 
Destaca-se nesse método a lógica regional e setorial da análise: a depender do local 
e do setor, uma mesma política tem impactos diferenciados e, portanto, referências 
diferentes a serem consideradas: “(...) aves moradoras de terras agrícolas é um 
indicador de biodiversidade em diversas regiões da Europa. Em Malta, no entanto, 
esta variável não se aplica já que estas não existem” (HELMING, 2009, p. 42). 
Destacam-se também o uso de técnicas de cenário para apoio a essa análise e o fato 
de a avaliação ser feita em uma escala de -3 a 3, sendo abaixo de 0 um impacto 
não desejado para a sustentabilidade.

A Figura 9 simula os efeitos de uma revisão da política de subsídios agrícolas 
da União Europeia – Common Agricultural Policy (CAP) – em uma região da 
Espanha. Essa região é dependente da produção de azeite e a política sugere corte 
do subsídio e transferência para incentivos à P&D. 

A proposta da Tiip é que método análogo seja aplicado para suporte à decisão 
de apoio financeiro desde a entrada do projeto no BNDES, podendo impactar na 
elegibilidade ou não de projetos, bem como na melhoria de projetos apresentados, 
ampliando seu retorno social. Instituições financeiras foram também consideradas 
como referência para identificação de métodos de avaliação para projetos: o Banco 
Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento (EBR), o KfW e o IFC. No caso deste 
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último, destaca-se a iniciativa Development Outcome Tracking System (DOTs), 
esforço bem-sucedido de internalização de instrumentos de definição de prioridades 
associado a instrumentos de M&A (WORLD BANK, 2007). Na experiência do 
KfW, chama a atenção o uso de metodologia qualitativa de avaliação baseada no 
método DAC – Development Assistance Committee (OECD, 1991), que, por meio 
de método scorecard, gera avaliação qualitativa acerca do sucesso de cada projeto. 
Com base nesse referencial, são apresentados resultados de cada projeto por meio 
de publicação em seu site48 do resumo das operações apoiadas, conforme a Figura 2. 

Figura 9. Impacto de política na região de Jaén (Espanha)
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Fonte: Traduzido de Helming (2009).

Figura 10. Dimensões dos indicadores compostos de inovação
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Fonte: Cavalcante e De Negri (2013).

48 Ver <https://www.kfw.de/microsites/Microsite/transparenz.kfw.de/en/region/index.html?r=LAT>.
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No Brasil, Cavalcante e De Negri (2013) propõem um índice composto para 
cálculo de rating de inovação para empresas e projetos. A proposta é explícita em 
sugerir a aplicação desse índice no processo de análise de projetos na Finep. Na 
proposta, os dados do projeto e do cliente são referenciados a informações obtidas 
pela Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec) do IBGE, são distribuídos por 
diferentes dimensões de análise e geram um rating final que varia de A+ a D, a 
depender da nota final (de 0 a 1). Os diversos benefícios do projeto para a geração 
de inovações podem também ser visualizados pela Figura 10.

Todavia, destaca-se o fato de ser mais difundida a aplicação de avaliações ex ante 
em negócios de impacto social. No Brasil, a Fundação Itaú Social já utilizou esse con-
ceito em seus projetos apoiados (SCHOR; AFONSO, 2005). Drexler, Noble e Leytes 
(2014) apresentam, em relatório para o Fórum Econômico Mundial, iniciativas para 
internalizar medidas de impacto na avaliação de portfólio de investimentos em fundos 
de impacto social. O fundo Bridges Ventures (fundo de US$ 800 milhões em ativos), 
por exemplo, identifica temas de atuação e aponta o objetivo de atuação em cada um 
deles (educação, saúde e bem-estar e sustentabilidade). Para cada investimento, é 
construída uma referência de impacto potencial e risco para subsidiar decisão e esta 
referência é acompanhada durante a execução do projeto (ver Figura 11). 

Figura 11. Radar de impacto – Bridges Ventures
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Fonte: Traduzido de Drexler, Noble e Leytes (2014).

O esquema exposto na Figura 11 dá bases para avaliar o tamanho do impacto 
do projeto, o tipo de público-alvo (target outcomes), os benefícios para governança 
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socioambiental (ESG), a relação entre risco financeiro e retorno (alignment) e a 
adicionalidade do apoio do fundo (additionality). A avaliação é feita com base em 
método scorecard. Destaca-se nesse método a inclusão de uma avaliação comple-
mentar do risco de que o retorno esperado de fato se efetive. 

De fato, a busca de referências para impacto tem sido recomendada para fundos 
de impacto social. Um exemplo é o que propõe Saltuk e Idrissi (2012) no docu-
mento A portfolio approach to impact investment, do JP Morgan, em que sugere 
adicionar a lógica de benefícios sociais à de risco e de retorno, quando na decisão 
de investimento em projetos por gestores de fundos de impacto social. No referido 
documento, sugere-se que os fundos tenham como referência um gráfico norte para 
cada decisão de investimento (uma tese de impacto), a exemplo da Figura 1, em 
que o aspecto não financeiro é explicitado no vértice Impacto. 

A Tiip utiliza essa abordagem, sendo o conceito de impacto conforme OECD 
(2002): os impactos podem ser positivos e negativos; primários e secundários, 
e produzidos por uma intervenção direta ou indiretamente; intencional ou não 
intencionalmente. O objetivo da metodologia é avaliar os benefícios previstos na 
intervenção sem que se exclua qualquer tipo de impacto, apenas diferenciando-os. 
Os impactos são diferenciados em: positivos ou negativos; de primeira ou segunda 
ordem; restritos ou abrangentes; perenes ou não perenes. 
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Apêndice 3

Resultados da aplicação da Tiip

Esta seção destina-se a mostrar os resultados numéricos da aplicação da Tiip em 
160 projetos submetidos à apreciação do CEC entre 19 de setembro de 2016 e 8 
de maio de 2017. O universo de projetos representa um total de financiamento 
pleiteado de R$ 25,3 bilhões e abrange os mais variados tipos de projetos e formas 
de apoio pelo BNDES: apoio reembolsável e não reembolsável; empresas de porte 
micro, pequeno, médio e grande; atividades de indústria, agropecuária, comércio 
e serviços e infraestrutura. A média simples da avaliação de cada dimensão nesses 
160 pleitos de investimentos é exibida na Figura 12.49

Figura 12. Dimensões de avaliação da Tiip: média simples dos projetos (setembro 
de 2016 a maio de 2017)49

3,23

2,54

2,673,37

2,60

Economia Nacional

Regional

SocialCliente

Ambiental

Fonte: Elaboração própria.

No universo total de aplicações, há benefício maior para as dimensões 
Economia Nacional e Cliente, o que reflete o perfil dos projetos apoiados pelo 

49 Em janeiro de 2017, foi lançada versão aprimorada da Tiip. Com o aperfeiçoamento dos critérios, 
espera-se melhor acurácia das notas. Sofreram ajustes mais profundos: (i) contribuições ambientais 
positivas (parâmetro adicional incluído); (ii) trabalho e renda (nova referência quantitativa de apoio 
à avaliação); (iii) inovação – esforço e resultados (alteração da forma de avaliar a inovação); e (iv) 
dimensão Cliente (introdução de critério adicional – práticas de gestão). A partir de 2017, observa-se 
maior dispersão das notas e redução das médias, com destaque para o caso de cliente. Entretanto, 
optou-se por manter essa agregação de dados, pois o tamanho do universo de análise é reduzido 
frente à gama de tipos de projetos e características presentes, e novos ajustes são esperados ao 
longo deste ano.
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BNDES.50 Projetos de infraestrutura e inovação, prioridades estratégicas para 
a instituição, tendem a ser mais bem avaliados nessas dimensões. Da mesma 
forma, o menor benefício na dimensão Regional reflete o perfil da carteira no 
que diz respeito à localização dos projetos.

A análise agregada desse universo, porém, desconsidera a diversidade e as 
especificidades dos diferentes projetos. A Tabela 4 mostra a moda, a mediana e o 
desvio-padrão das diferentes dimensões entre todos os projetos. Uma análise mais 
detalhada desses dados com cortes setoriais, locacionais e por tipo de empresa é 
apresentada em seguida.

Tabela 4. Dimensões de avaliação da Tiip: moda, mediana e desvio-padrão dos 
projetos (setembro de 2016 a maio de 2017)

Dimensão

Economia Nacional Regional Social Cliente Ambiental

Moda 2,75 2,00 2,00 3,00 2,00

Mediana 3,00 2,50 2,50 3,20 2,25

Desvio-padrão 0,75 0,52 0,75 0,80 0,87

Fonte: Elaboração própria.

Figura 13. Tiip: média por porte do proponente (setembro de 2016 a maio 
de 2017)

Economia nacional

Regional

SocialCliente

Ambiental

MPME Grande

22%

78%

Fonte: Elaboração própria.

50 A Tiip não é o único instrumento de análise de um projeto para fins de enquadramento no 
BNDES. Além do mérito, são considerados o risco de crédito, a margem disponível, as garantias, 
a regularidade ambiental e o equacionamento das fontes, entre outros. Operações em que esses 
ou outros elementos são impeditivos para enquadramento tendem a ter pior avaliação pela Tiip. 
Para pleitos a serem negados por risco de crédito, margem ou garantias, não é feita a aplicação 
da metodologia.
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A Figura 13 mostra os resultados classificados pelo porte da empresa, conforme 
classificação do BNDES. Parcela expressiva das operações para as quais se aplicou 
a Tiip foi de clientes de grande porte (78% versus 22% de MPME). Isso se deve 
ao fato de que a Tiip é aplicada apenas para operações não automáticas,51 subme-
tidas ao CEC. Em geral, tais operações apresentam ticket médio de financiamento 
elevado, usualmente acima de R$ 10 milhões. 

Na avaliação das operações conforme o porte do beneficiário, destaca-se a 
dimensão Cliente para proponentes de porte micro, pequeno ou médio (MPME). 
O pleito submetido a apoio do BNDES na modalidade não automática tende a ser 
mais significativo para esse tipo de cliente, especialmente no que diz respeito aos 
ajustes em práticas de gestão e à diferença para a competitividade da postulante. 
No que diz respeito à competitividade, os projetos são, em geral, associados à 
introdução de novos produtos em seu mercado de atuação ou acesso a novos 
mercados, inclusive no exterior. Quanto à gestão, as exigências do BNDES 
para a efetivação do apoio financeiro não raramente afetam de forma positiva 
os capitais intangíveis do cliente, com efeitos sobre melhoria de governança e 
de processos.

Além disso, os projetos com maior número proporcional de empregos ge-
rados são, em geral, de MPME, o que explica as melhores notas na dimensão 
Social. Observa-se, também, a prevalência de apoio por meio de produtos 
destinados a atividades de maior conteúdo tecnológico para as postulantes 
MPME, o que explica a proximidade entre as notas de Economia Nacional 
desses postulantes e os de grande porte, mitigando o efeito da escala sobre 
esse aspecto. A questão da escala é particularmente relevante quando são 
considerados os projetos de infraestrutura econômica, já que em todos eles 
a proponente é de porte elevado. A Figura 14 mostra o corte dos projetos a 
depender do setor de atuação.

A partir do recorte setorial, as maiores médias são observadas em projetos de 
infraestrutura e naqueles submetidos a apoio por instrumentos não reembolsáveis.52 
Os projetos de infraestrutura têm impacto econômico transversal, ou seja, sobre a 
produtividade de toda a economia e voltado à redução ou surgimento de gargalos 
estruturais. Já o apoio não reembolsável é voltado a projetos de maior retorno so-
cial, com impactos diretos nas dimensões Social, Ambiental e Economia Nacional, 
a depender do instrumento utilizado. Dado que é a fonte mais nobre de recursos 
existente no BNDES, é associada àqueles projetos percebidos como de maior mérito 
pela sociedade. 

51 Os produtos automáticos do BNDES são aqueles aos quais o postulante tem acesso por meio de 
agentes financeiros e todo o processo ocorre nessa esfera. Os não automáticos são aqueles em 
que a operação é realizada diretamente com o BNDES.

52 Fundo Amazônia, Fundo Social, Fundo Cultural e Fundo Tecnológico. 
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Figura 14. Tiip: média por setor de atuação (setembro de 2016 a maio de 2017)
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Fonte: Elaboração própria.

A avaliação média observada pelas segmentações indústria e comércio e serviços 
indica certa semelhança entre os gráficos desses tipos de projetos, embora o número 
de pleitos industriais seja cerca de 25% superior (eles respondem, sozinhos, por 44 
do total de 160 demandas). Em ambas as categorias, destaca-se o benefício para 
a Economia Nacional. O melhor desempenho na dimensão Social dos projetos da 
segmentação comércio e serviços deve-se ao maior número de empregos gerados 
e também ao fato de “serviços de saúde” serem classificados nessa categoria. 

Quanto à dimensão Ambiental, um destaque positivo é o resultado do setor de 
infraestrutura, o que é explicado pelo predomínio de investimentos em energia 
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renovável. Nesse setor, também chama a atenção o desempenho da dimensão 
 Regional. Espera-se que uma intervenção de infraestrutura tenha maior capaci-
dade de gerar impactos regionais positivos, em comparação aos demais setores. 
No entanto, por causa da característica de alta integração do sistema energético 
brasileiro, os empreendimentos de energia produzem baixo efeito regional. O 
impacto dos projetos por região é apresentado na Figura 15.

Como esperado, as notas da dimensão Regional são estruturalmente mais altas 
para os projetos localizados no Norte-Nordeste (N/NE). Entretanto, estes represen-
tam apenas 12% das 160 operações apreciadas com a Tiip, o que evidencia a menor 
participação do Banco nesses territórios e reforça a importância dessa dimensão.53 

Os 19 projetos implantados no N/NE destacam-se como as maiores médias nas 
dimensões Economia Nacional, Regional e Ambiental, ante as demais localidades. 
Desses, nove (47%) referem-se a empreendimentos de energias renováveis (gera-
ção e transmissão) e malha ferroviária, destacados por contribuições ambientais 
significativas, impacto diferenciado em Economia Nacional e expressiva geração 
de emprego durante a fase de implantação. 

Figura 15. Tiip: média por região geográfica de localização  
(setembro de 2016 a maio de 2017)
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Regional

SocialCliente

Ambiental

Inter-regional Centro-Sul Norte-Nordeste

12%

80%
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Fonte: Elaboração própria.

53 Em dezembro de 2016, foi incorporada às políticas operacionais do BNDES a PDRC, cujo 
objetivo é contribuir para a elevação da presença do BNDES em territórios periféricos, visando 
fomentar a competitividade e o dinamismo econômico desses territórios e fortalecer a rede de 
cidades no Brasil. A política se vale de um recorte microrregional baseado em renda e que leva 
em consideração o papel desempenhado pelas cidades nodais das regiões de baixa renda, além 
de identificar como merecedores de condições de financiamento diferenciadas os investimentos 
não contemplados nas linhas incentivadas do BNDES e capazes de promover encadeamentos em 
seus locais de implantação.
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Entretanto, o perfil dos projetos localizados no N/NE limita o potencial aumento 
da nota na dimensão Regional, uma vez que as contribuições sobre o território em 
projetos de geração e transmissão de energia elétrica são limitadas em função da 
integração do sistema nacional.  No outro extremo, está a região Centro-Sul do 
país: compreende 80% das 160 operações analisadas, com predomínio de empreen-
dimentos industriais (38 casos, ou 30%). Os pleitos submetidos ao BNDES para 
fins de enquadramento aparentam reproduzir o padrão de concentração industrial 
presente no Sudeste do país. 
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