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Apresentação
A Revista do BNDES publica, nesta edição, artigos sobre desenvolvi-
mento de empresas nascentes, PEC 241 e política de inovação no Brasil, 
além de relato sobre o Seminário BNDES de Manufatura Avançada.

Também compõem a Revista 47, artigos-resumo da dissertação e 
da tese vencedoras do 36º Prêmio BNDES de Economia, bem como 
trabalhos de autoria de empregados do BNDES vencedores do Prêmio 
ABDE-BID de Artigos sobre o Sistema Nacional de Fomento – estes 
últimos gentilmente cedidos pela Associação Brasileira de Desen-
volvimento (ABDE). Não foi incluído o trabalho “Financiamento a 
empreendimentos de baixa renda e a busca pela efetividade na inclusão 
produtiva”, de Leonardo Pamplona, premiado em 2016, cuja versão 
adaptada já foi publicada em março passado no BNDES Setorial 45.

Esta edição também marca o lançamento de um novo projeto gráfico, 
mais adequado às características da Revista do BNDES e que busca 
proporcionar uma melhor experiência ao leitor.

Boa leitura!
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Resumo
Este estudo avalia a fragmentação da produção do Brasil e sua inser-
ção nas cadeias globais de valor (CGV) no período de 1995 a 2011. 
Utilizou-se uma metodologia de decomposição das exportações 
em medidas de valor adicionado e uma matriz de insumo-produto 
global – WIOT. A análise demonstra que o Brasil apresenta taxas 
crescentes de participação em CGV, no entanto, não se verifica uma 
convergência àquelas apresentadas por outros países em desenvolvi-
mento. Ademais, uma análise econométrica para quarenta países no 
período de 2003 a 2011 aponta que a participação em CGV assegura 
maiores taxas de crescimento para os países, mas também denota 
que a posição do país nas CGV se faz relevante. Países especializados 
em atividades a montante em setores de alta tecnologia e serviços 
tendem a crescer mais que países localizados a montante em setores 
primários, como é o caso do Brasil.

Palavras-chave: Fragmentação. Cadeias globais de valor. Valor adi-
cionado. Crescimento econômico. Brasil.

Abstract
This study evaluates the fragmentation of production in Brazil and its insertion in the 
Global Value Chains (GVC) from 1995 to 2011. A methodology of export decomposition 
in measures of value added and a global input-output matrix – WIOT was applied. The 
analysis shows that Brazil presents increasing rates of participation in GVC, however, 
there is no convergence with the other developing countries’s performance. In addition, an 
econometric analysis for 40 countries during the period from 2003 to 2011 indicates that 
the participation in GVC ensures higher growth rates for countries, but also indicates that 
the position of the country in GVC is relevant. Countries specialized in upstream activities 
of high technology and services sectors tend to grow more than countries located upstream 
in primary sectors, such as Brazil.
Keywords: Fragmentation. Global value chain. Value added. Economic growth. Brazil.
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Introdução
A globalização e as mudanças tecnológicas ocorridas no fim do século XX,  
sobretudo, as inovações em áreas como tecnologia da informação e 
comunicação (TIC) e transporte, trouxeram consigo transformações 
marcantes no paradigma industrial e comercial, como a intensificação 
da fragmentação internacional da produção – dispersão da produção/
montagem de componentes dentro de processos produtivos integrados 
verticalmente em vários países. 

Esse movimento atrelado às inovações tecnológicas e gerenciais dos 
anos 1980 e 1990 possibilitou a origem de sistemas de produção 
globais, recentemente conhecidos como cadeias globais de valor 
(CGV), por meio das quais diferentes firmas em distintas partes 
do globo (principalmente em função dos custos de produção e das 
capacidades tecnológicas de cada país) desenvolvem um ou mais 
estágios da produção de um produto, desde sua concepção até seu 
uso final. 

Isso, por sua vez, tem intensificado os fluxos comerciais interna-
cionais, caracterizados por um aumento considerável do volume 
de bens intermediários vis-à-vis ao comércio de produtos finais. 
Evidências empíricas mostram que mais de 60% do comércio mun-
dial – cerca de US$ 20 trilhões – concentram-se em bens e serviços 
intermediários, 30% consistem de reexportações de insumos inter-
mediários e 80% são realizados por meio de CGV coordenadas por 
empresas multinacionais (OECD; WTO; UNCTAD, 2013; WTO; 
IDE-JETRO, 2011). 

Por um lado, a literatura tem indicado que alguns países envolvidos 
nessas CGV, como a China e outros países do Leste Asiático e Les-
te Europeu, têm se beneficiado com a ampliação do escopo e com 
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processos de spillover tecnológico por meio dessas cadeias. Diversos 
trabalhos sugerem que o sucesso asiático quanto ao desempenho 
exportador e econômico está relacionado à sua especialização comer-
cial, na qual a participação em CGV contribuiu de forma decisiva. 
No contexto pós-crise internacional e diante das dificuldades para 
a retomada do crescimento em diversos países em desenvolvimento, 
como no Brasil, a inserção em CGV tem sido muitas vezes citada como 
uma nova oportunidade para promover o crescimento econômico  
(LEMOINE; ÜNAL-KESENCI, 2004). Por outro lado, esse movimento 
internacional impõe desafios para as políticas econômicas dos países, 
na medida em que tem ampliado a interdependência de suas rendas 
às de seus parceiros comerciais.

Muitos estudos com diferentes abordagens teóricas e metodológicas 
têm sido desenvolvidos desde a origem da literatura econômica 
a fim de entender os efeitos do comércio sobre o crescimento 
econômico. No entanto, a emergência das CGV tem implicações 
importantes em vários aspectos. Tais implicações têm sido negli-
genciadas por boa parte dessa literatura: tanto na esfera teórica, 
no que diz respeito à forma de compreender as possibilidades 
de especialização comercial, quanto na esfera metodológica, no 
que tange à forma de medir e analisar os dados de comércio. Por 
exemplo, a maior parte das contribuições teóricas seminais (Smith, 
Ricardo, Heckscher e Ohlin ou Prebisch, Kaldor e Schumpeter 
e seus descendentes acadêmicos, entre outros) assume a noção 
tradicional de especialização horizontal, em que os países comer-
cializam apenas bens finais, ou seja, produzidos do início ao fim 
em um único país. Como consequência, a maior parte das análises 
empíricas avalia os fluxos de exportações brutas sem considerar 
que há conteúdo estrangeiro importado presente nelas.
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Diante de tais evidências, o trabalho defende que as análises sobre o 
comércio no século XXI não podem ser adequadamente compreendidas 
se a fragmentação internacional da produção e a formação de CGV 
não forem explicitamente consideradas. Embora já existam alguns 
estudos recentes que incorporam empiricamente tais apontamen-
tos, ainda há uma lacuna teórica e empírica quando se trata de uma 
abordagem unificada sobre as questões da especialização comercial, 
da fragmentação da produção e seus efeitos sobre o crescimento eco-
nômico. Além disso, os trabalhos empíricos que mapeiam a inserção 
dos países em CGV ainda são incipientes, principalmente, no caso do 
Brasil e de outras economias latino-americanas, as quais demoraram 
a se integrar em tais cadeias. 

Notadamente, uma série de questões suscitadas por tal debate ainda 
carece de respostas para a economia brasileira. Um dos objetivos des-
se estudo é avaliar a atual conformação do padrão de especialização 
comercial do Brasil – comparativamente a países em desenvolvimento 
(Rússia, Índia, China e México) e a países desenvolvidos (Estados Unidos 
da América – EUA – e Japão) –, por meio de medidas mais precisas de 
mensuração do comércio que consideram tais fenômenos, bem como 
verificar se são variáveis determinantes para o desempenho dos países, 
isto é, se eles são, de fato, novas vias para o crescimento econômico.

Buscou-se em primeiro lugar caracterizar esses novos fenômenos e, em 
seguida, realizar uma análise descritiva do padrão de especialização 
comercial do Brasil (comparativamente a outros países desenvolvidos 
e em desenvolvimento) no período de 1995 a 2011 levando em consi-
deração os referidos fenômenos. A principal contribuição é responder 
à questão sobre qual é o grau de convergência (ou não convergência) 
do padrão de especialização comercial do Brasil comparativamente 
a outras economias no que tange a seu papel nas CGV. 
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Em segundo lugar, desenvolve-se uma análise econométrica, com 
o objetivo de demonstrar a importância de aspectos relacionados 
à fragmentação internacional da produção e à inserção em CGV 
para o desempenho econômico dos países no período recente. As 
principais questões a serem respondidas são: qual é o efeito da 
fragmentação internacional da produção e da inserção em CGV 
sobre o desempenho econômico dos países? A especialização em 
determinadas fases do processo de produção global estão relacio-
nadas e/ou impactam o crescimento econômico? 

Para tanto, utiliza-se da aplicação de uma nova metodologia de 
decomposição matemática das exportações brutas em termos  
de valor adicionado, recentemente proposta por Koopman et al. 
(2010; KOOPMAN; WANG; WEI, 2014), e em indicadores calculados 
a partir de dados provenientes da matriz global de insumo-produto 
World Input-Output Tables (WIOT). Em seguida, realiza-se uma 
análise econométrica (painel dinâmico Difference GMM e System 
GMM) para quarenta países no período de 2003 a 2011.

Este artigo-resumo está dividido em cinco seções incluindo esta 
introdução. A segunda ressalta alguns elementos teóricos que apon-
tam para novos padrões de especialização comercial relacionados 
a tais fenômenos. A terceira denota os aspectos metodológicos 
relacionados aos índices calculados neste trabalho e à especifi-
cação dos modelos estimados. A quarta expõe alguns resultados 
descritivos da participação e posicionamento do Brasil nas CGV 
e os resultados econométricos. E na quinta seção são apresentadas 
as considerações finais.
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A fragmentação internacional 
da produção, cadeias globais de 
valor e crescimento econômico
A globalização, a fragmentação internacional da produção e o sur-
gimento das CGV são processos que caminham juntos e advêm das 
mesmas fontes propulsoras: as transformações no paradigma tecno-
lógico ditadas pela introdução de inovações ao longo do processo 
produtivo e em diferentes esferas econômicas, associadas a movi-
mentos de liberalização comercial e de industrialização conduzida 
pelas exportações.

Embora historicamente a fragmentação não seja um fenômeno novo, 
ganhou proporções globais, no sentido de realização de offshoring, 
somente a partir dos anos 1980, quando empresas multinacionais, 
especialmente norte-americanas, passaram a migrar para diversos 
países em desenvolvimento em busca de vantagens locacionais de cus-
tos, como mão de obra barata. Esse movimento se estendeu, levando  
à formação de CGV espalhadas de forma assimétrica geograficamen-
te – concentradas substancialmente nas denominadas Factory North 
America, Factory Europe e Factory Asia. A China emerge como um 
grande mercado integrador dessas duas regiões, importando peças, 
acessórios e componentes de ambos e tornando-se um dos maiores 
exportadores de manufaturas do mundo. Por outro lado, o mercado 
consumidor chinês em ascensão passa a demandar um enorme fluxo de 
commodities, advindas, em grande magnitude, de outro polo geográfico: a 
América Latina. Em função disso, economias emergentes especializadas 
em commodities e recursos naturais, bens com baixa capacidade física 
de fragmentação, ficaram à margem desse processo, limitadamente 
integrados em redes internacionais de produção.
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As organizações internacionais, em especial a Organização Mundial 
do Comércio (OMC) e a Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE), têm apontado recentemente a 
possibilidade de as CGV serem um possível novo modelo de desen-
volvimento econômico, sobretudo para economias emergentes como 
as da América Latina (OECD; WTO, 2012; OECD, 2013). Grande 
parte de seus relatórios de comércio internacional tem salientado que 
a tentativa dos países de estimular a constituição de setores inteiros 
dentro de seu território levaria a resultados subótimos em desempe-
nho econômico, relativamente aos modelos de expansão industrial 
via fragmentação internacional da produção, na medida em que os 
custos, os períodos de produção e as barreiras à entrada em cadeias 
globais já existentes são menores relativamente à constituição de 
uma cadeia inteiramente doméstica (OECD, 2013).

Na mesma perspectiva, Kaminski e Ng (2001), entre outros, enten-
dem a inserção em redes globais de produção como uma maneira de 
os países em desenvolvimento realizarem um catching up em relação 
aos países desenvolvidos, convergindo e ampliando seus níveis de 
renda. Ao participarem de CGV lideradas por multinacionais, tais 
economias poderiam alcançar níveis de integração com a economia 
global acessando mercados externos e diversificados, beneficiando-
-se de economias de escala e escopo, aprendizagem tecnológica e 
spillovers de conhecimento. Baseados na visão tradicional ricardiana 
sobre comércio e crescimento, esses autores argumentam que os 
países devem especializar-se em atividades produtivas ou “tarefas” 
na cadeia em que tenham vantagens comparativas no comércio 
internacional. Esse caminho, independentemente da estrutura 
produtiva dos países, levaria à maior competitividade externa e 
a maiores taxas de crescimento a longo prazo (BALDWIN, 2013; 
OECD, 2013).

Revista do BNDES 47 | Junho de 2017

16



No entanto, teoricamente, observa-se que não há consenso na litera-
tura quanto aos impactos da inserção em CGV sobre o crescimento, 
pois também existem evidências de dificuldades e riscos enfrentados 
pelos países em realizar atividades de offshoring. Kaplinsky e Morris 
(2001) apontam que há possibilidades de retrocesso do desenvolvi-
mento de países via inserção em CGV, pois a hegemonia das firmas 
líderes pode “congelar” (lock-in) a posição de firmas subsidiárias em 
determinadas funções que agregam pouco valor e que são de baixa 
rentabilidade. Quando países tendem a se especializar apenas em 
atividades estritas e rotineiras de baixo valor adicionado nas CGV, as 
empresas nacionais, sobretudo as pequenas e médias empresas (PME) 
tendem a permanecer aprisionadas em segmentos tecnologicamente 
rasos e poucos rentáveis, pois os limites de aprendizagem são rapida-
mente alcançados. Isso, portanto, pode levar a um esgotamento das 
possibilidades de crescimento econômico e de melhorias no bem-estar 
social a longo prazo (KAWAKAMI; STURGEON, 2010).

Vários outros estudos1 apontam como um bem exportado pode exigir 
um grande volume de insumos intermediários de fabricantes nacionais 
que, por sua vez, requerem significativas importações intermediárias 
utilizadas na produção, deixando apenas benefícios marginais para 
as economias exportadoras e déficits em matéria de valor adiciona-
do, ou seja, paradoxalmente, evidencia-se uma discrepância entre 
onde os produtos finais são produzidos e exportados e onde a maior 
parte do valor é criado. Se uma redução na produção doméstica de 
produtos intermediários não for compensada por um aumento nas 
exportações de bens finais, o resultado final pode ser uma contração 
da renda econômica (DALLE; FOSSATI; LAVOPA, 2014).

1 Estudo de caso do smartphone Nokia N95 (ALI-YRKKÕ et al., 2011), iPod (LINDEN et 
al., 2009), boneca Barbie (TEMPEST, 1996), entre outros.
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Gereffi (1999) indica que os benefícios extraídos da participação em 
CGV dependerão principalmente do tipo de governança estabelecido 
na cadeia e da capacidade de apropriabilidade/cumulatividade de 
conhecimento pelas firmas nacionais na implementação de deter-
minado estágio do processo produtivo, ligada ao aprendizado e à 
mudança tecnológica. Nesse contexto, o upgrading econômico seria 
um elemento-chave para “subir” na cadeia de valor – de atividades 
de montagem que utilizam mão de obra não qualificada de baixo 
custo para atividades mais avançadas – forms of “full package”supply 
(GEREFFI et al., 2005). Por exemplo, o que se percebe no sucesso das 
economias asiáticas é um movimento de aprendizagem tecnológica, 
por meio de um processo de absorção e transferência de tecnologias, 
que têm permitido a tais países avançarem em áreas de tecnologia mais 
avançada, como maquinários elétricos, componentes e equipamentos 
de informática (LEMOINE; ÜNAL-KESENCI, 2004). 

Portanto, nota-se na literatura uma segunda perspectiva sobre as 
CGV, que atribui importância ao papel das diferenças tecnológi-
cas dos países expressas em distintas especializações no comércio 
internacional, todavia, dando maior peso ao posicionamento nas 
CGV (place in the chain) e reduzindo a importância da dimensão 
setorial na avaliação da qualidade da inserção internacional das 
economias. Isso porque, em um processo fragmentado da produção, 
um país pode posicionar-se em distintas etapas produtivas em uma 
cadeia de valor de um mesmo setor, que têm níveis tecnológicos 
diferentes e, consequentemente, ganhos diferenciados. Essas eta-
pas conformam uma curva que correlaciona a magnitude do valor 
adicionado na CGV com os tipos de atividades desenvolvidas ao 
longo da cadeia (estágios da cadeia produtiva), conhecida como 
“curva sorridente”.
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Um determinado país pode estar localizado a montante (upstream) 
ou a jusante na cadeia de valor (downstream). As etapas a montante 
podem ser caracterizadas pela produção de matérias-primas brutas 
que agregam pouco valor e estão mais ao centro da “curva sorridente” 
ou também por ativos de conhecimento como P&D, design e constru-
ção de marcas, entre outros serviços de pré-montagem que agregam 
maior valor no processo produtivo. As etapas intermediárias mais a 
jusante são aquelas relacionadas à montagem dos produtos e aquelas 
relacionadas ao fornecimento de serviços (pós-vendas ou atendimento 
ao cliente). De acordo com a “curva sorridente”, as pontas das cadeias 
proporcionam maior valor adicionado, já que os países são tanto 
detentores dos insumos e intangíveis de valor a montante, ou dos 
serviços intangíveis a jusante. 

Sendo assim, um país pode ter uma alta participação nas exportações 
de setores intensivos em tecnologia, mas participar de uma fase a 
jusante da cadeia produtiva que não lhe assegura muitos ganhos, 
como atividades de montagem. Ou, ao contrário, pode participar de 
uma fase a montante como fornecedor de P&D, com elevado valor 
adicionado, em setores produtivos pouco tecnológicos. Em outros 
termos, o fato de um produto final ser concluído e exportado em um 
país não significa necessariamente que as firmas domésticas desse país 
estejam dominando as CGV e adicionando um grande percentual 
do valor total desse produto. Isso foi evidenciado, por exemplo, no 
caso clássico dos iPods/iPhones, os quais são finalizados na China, 
mas é a Apple, cuja matriz está nos EUA, quem gere toda a cadeia 
de produção (DEDRICK; KRAEMER; LINDEN, 2008). 
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Procedimentos metodológicos
Método de decomposição das  
exportações em valor adicionado 
e indicadores
Vários grupos de pesquisa2 têm buscado desenvolver medidas matemá-
ticas mais precisas do comércio internacional por meio da utilização de 
matrizes de insumo-produto globais, as quais permitem o rastreamento 
global do valor adicionado ao longo de todo o processo de produção 
de uma indústria e, consequentemente, a construção de índices para 
medir a magnitude da fragmentação internacional da produção.

Optou-se por utilizar a metodologia de decomposição das exportações 
desenvolvida pioneiramente por Koopman, Wang e Wei (2014) e atua-
lizada posteriormente por Wang, Wei e Zhu (2014). Para a aplicação 
dessa estrutura matemática foram utilizados os pacotes de algoritmos 
denominados decompr e GVC_decomposition no software R, desenvolvidos 
por Quast e Kummritz (2015). Esses algoritmos permitem a decom-
posição em nível bilateral e setorial das exportações brutas dos países 
em 16 componentes de valor adicionado.

Em Koopman et al. (2010) e Koopman, Wang e Wei (2014) parte-se dos 
fundamentos gerais da matriz de Leontief (1936), pela qual o produto 
de um país pode ser consumido diretamente ou usado indiretamente  
como insumo por outra indústria para ser consumido ou exportado como,  
ambos, produto final ou produto intermediário. Ou seja, desde que se 
tem uma estrutura analítica interpaís e interindústria, utiliza-se a matriz 
de coeficientes técnicos, também chamada de Leontief inversa.

2 Tais grupos compõem a denominada “literatura de valor adicionado”. Dentre eles, 
destacam-se: Hummels et al. (2001), Koopman et al. (2010) e Koopman, Wang e Wei (2014), 
Daudin et al. (2011), Johnson e Noguera (2012), Timmer et al. (2012, 2014).
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Considerando um número G de países e N de setores e definindo r, 
s e t como três países distintos, temos: um vetor linha 1*N, , que 
representa o coeficiente de valor adicionado direto para o país s; e as 
matrizes A e B que são GN*GN e descrevem as inter-relações entre as 
indústrias e os países. Onde : é uma matriz de coeficientes técnicos 
N*N (N: número de indústrias) e representa a razão de insumos ad-
vindos da indústria doméstica s usados para a produção na indústria 
do país r. : é , ou seja, é a matriz inversa de Leontief, que é 
a soma do produto bruto no país s requerida para gerar um aumento 
de uma unidade na demanda final no país r.

Além disso, considera-se um vetor N*1,   o qual descreve o produto 
total gerado por s e absorvido por r, onde ; e um vetor 
N*1, , que reflete os produtos finais gerados por s e consumidos 
em r, onde , ou seja, é a soma do uso global de bens finais 
produzidos por s. Definindo u como um vetor unitário 1*N e  como 
as exportações brutas do país s para o mundo, tem-se a estrutura das 
exportações brutas completamente decomposta em nove categorias 
de valor adicionado e de dupla contagem:
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i. O primeiro grupo de equações, denominado por Koopman 
et al. (2010) de VT, refere-se ao somatório do valor adiciona-
do por um dado país ofertante, s, que é consumido ou uti-
lizado como insumo em cada destino final. Este grupo, por 
sua vez, pode ser decomposto em três subgrupos: (1) Valor 
adicionado doméstico (VAD) destinado a atender à deman-
da final; (2) VAD em produtos intermediários que são ab-
sorvidos diretamente pelo país importador; e (3) VAD em 
produtos intermediários que é exportado para um país e de-
pois reexportado para países terceiros.

ii. O segundo grupo refere-se à parte do valor adicionado do-
méstico que primeiramente é exportado, mas que retorna ao 
país de origem. Na literatura, essa medida foi denominada 
por Daudin et al. (2011) de VS1*. O VS1* também é concei-
tualmente decomposto em três subdivisões: (4) VAD que é 
inicialmente exportado via produtos intermediários, mas que 
retorna para o país de origem por meio das importações de 
produtos finais; (5) VAD em intermediários que retorna via 
importações de produtos intermediários para fases de pro-
cessamento ou montagem e posterior absorção interna; e (6) 
“pura dupla contagem” – parte referente às exportações do-
mésticas de intermediários que cruzam a fronteira mais de 
duas vezes e que não contribuem para o PIB do país, porque 
já foram contabilizadas em outros componentes. 

Em virtude da presença desse componente de dupla conta-
gem nas exportações brutas de um país, Koopman et al. (2010) 
definem o valor doméstico adicionado nas exportações (DV) 
como o somatório das equações (1) a (5), que é a parte domés-
tica que de fato contribui para o PIB do país de origem.
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iii. O terceiro grupo é formado pelo conteúdo estrangeiro ou va-
lor adicionado estrangeiro (VAE) nas exportações. Denomi-
nado, originalmente, por Hummels et al. (2001) de índice VS, 
essa medida mostra a parcela das importações de um determi-
nado país que é formada por produtos intermediários e que 
não é destinada a atender à demanda doméstica final. Dessa 
forma, também é interpretada como uma medida da exten-
são da especialização vertical do país – em que as exportações 
de um país são dependentes de conteúdo importado (insu-
mos, peças e componentes que são produzidos externamente). 
Tal índice também pode ser decomposto em três categorias:  
(7) VAE de produtos finais (ou destinados a suprir a demanda 
final dos países importadores); (8) VAE de produtos interme-
diários (ou destinados a atender à demanda intermediária para 
posterior absorção); e (9) o que a literatura denomina de “pura 
dupla contagem” dos produtos intermediários produzidos ex-
ternamente – a parte das exportações intermediárias estran-
geiras que atravessam a fronteira mais de duas vezes antes de 
ser embutido no consumo de produtos finais (KOOPMAN; 
WANG; WEI, 2014).

Tais indicadores podem ser calculados por destino e desagregados 
setorialmente, permitindo, por um lado, compreender quais (e em 
que medida) países estão integrados e, por outro, mapear onde o valor 
adicionado foi criado, ou seja, permitem auferir qual é a contribuição 
setorial para o conteúdo nacional das exportações. 

O índice VS como razão das exportações é utilizado pela literatura de 
valor adicionado como uma medida do grau especialização vertical 
dos países e, muitas vezes, referido como um índice de participação 
nas CGV. No entanto, quando medido isoladamente, ele fornece 
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uma fotografia incompleta do envolvimento dos países nas CGV, 
especialmente quando os países participantes estão localizados no 
início da cadeia de valor (a montante – exportadores de produtos 
brutos e de bens intangíveis) e, portanto, têm um VAE menor por 
definição. Em outros termos, a razão do VAE sobre as exportações 
brutas mede apenas a importância dos fornecedores estrangeiros na 
cadeia de valor de um país (conteúdo estrangeiro importado), en-
tretanto, esse mesmo país pode também participar das CGV como 
fornecedor de insumos para países terceiros, que os processam/montam 
e futuramente reexportam. 

Hummels et al. (2001) já apontavam a importância de medir também 
a inserção dos países a montante nas CGV. Eles denominaram essa 
medida de VS1, que compreende, exatamente, o conteúdo doméstico 
de um determinado país presente nas exportações de países terceiros, 
no entanto, somente em Koopman et al. (2010) encontra-se a forma-
lização matemática dessa medida, expressa como:

A equação (10) demonstra que o VS1 é formado pelo somatório de 
quatro termos: (1) VAD utilizado para a fabricação de produtos finais 
exportados por outros países; (2) VAD usado para produção de bens 
intermediários exportados por outros países; (3) VAD que retorna 
para o país de origem via importações de produtos finais; e (4) VAD 
que retorna via importações de intermediários (incluindo ainda a 
parcela de “pura dupla contagem”).
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Com o objetivo de obter um indicador mais preciso da inserção nas 
CGV, Koopman et al. (2010) e Koopman, Wang e Wei (2014) desen-
volvem um novo índice de participação nas CGV (GVC_participation), 
o qual também foi calculado neste trabalho com base no cálculo dos 
indicadores descritos acima. Esse índice leva em consideração esse 
processo multiestágio e combina os indicadores VS e VS1: 

O primeiro termo dessa equação refere-se ao VAE nas exportações 
do setor i do país s como razão do total exportado pelo país. Também 
é denominado na literatura de participação “para trás” nas CGV 
(backward participation). O segundo termo refere-se ao VAD nas 
exportações do setor i do país s que é utilizado nas exportações de 
outros países como razão do total exportado pelo país s, denominado 
de participação “para frente” na cadeia (forward participation).

Calculou-se também um índice que permite captar a posição dos 
países ao longo das CGV, denominado de GVC_position, tal como em 
Koopman et al. (2010) e Koopman, Wang e Wei (2014):

Sabe-se que em nível global VS1 e VS são iguais porque a exportação 
de intermediários de um país por meio de outros países corresponde 
exatamente ao valor adicionado estrangeiro nas exportações de outro 
país. Portanto, o cálculo da média mundial desse indicador é igual 
à unidade, e a interpretação quanto à posição dos países se dá com 
base nessa média: 
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 > 1: país s está localizado a montante na CGV da indústria i,  
proporcionando bens e serviços intermediários para outros países 
exportadores. 

 < 1: país s está localizado a jusante na CGV da indústria i, 
utilizando mais insumos intermediários de outros países para gerar 
suas exportações.

De maneira agregada, esse índice é uma medida imperfeita do posi-
cionamento dos países nas CGV, pois não revela as especificidades 
setoriais. Por exemplo, quanto maior for o índice, mais a montante 
o país está nas CGV, mas ele pode tanto estar fornecendo insumos 
brutos (matérias-primas) quanto intermediários de alta tecnologia 
ou serviços intensivos em conhecimento necessários à exportação 
de países terceiros.

Dada a importância que algumas abordagens teóricas atribuem aos 
aspectos tecnológicos para a especialização comercial dos países, 
optou-se ainda por utilizar uma proxy, aqui denominada de “q”, para 
mensurar o grau de sofisticação da pauta de exportações. Levando em 
consideração as limitações já apontadas com relação às estatísticas de 
exportações brutas no contexto da participação nas CGV, o índice 
q é uma medida de composição relativa entre o valor adicionado 
doméstico nas exportações de produtos primários e de manufaturas 
de baixa tecnologia e o valor adicionado em manufaturas de maior 
conteúdo tecnológico (média e média-alta tecnologia). O cálculo do 
índice q baseou-se na seguinte fórmula: 

1

Revista do BNDES 47 | Junho de 2017

26



Onde: 1  : VAD exportado pelo país s no período t em setores primá-
rios (commodities, recursos naturais mais setores de baixa tecnologia). 
Essa parcela é interpretada aqui como a pauta com menor intensidade 
tecnológica.  : VAD exportado pelo país s no período t em setores de 
média e alta tecnologia. : é o VAD total de setores primários e ma-
nufatureiros pelo país s em suas próprias exportações. Sendo: . 
Ou seja, quanto mais próximo de 1, mais dinâmica é a pauta de expor-
tações do país s e quanto mais próximo de -1, menos dinâmica é a pauta.

Variáveis, fontes de dados e 
especificação dos modelos estimados
O cálculo dos indicadores supracitados, a estimação dos modelos  
econométricos bem como a análise descritiva do padrão de especialização 
comercial do Brasil, comparativamente a outros países desenvolvidos – 
EUA e Japão – e a outros em desenvolvimento – México, Rússia, Índia 
e China –, foram realizados tendo em vista os dados disponibilizados 
(em parte) pela matriz global World Input-Output Tables (WIOT), 
que pertence a World Input-Output Database (WIOD), lançada em 
2012 pela European Commission. Essa matriz apresenta dados para 
35 indústrias com base em uma compatibilização da classificação Isic 
(Classification of All Economic Activities – Rev. 3), e para uma amostra 
de quarenta países que abrangem as maiores economias mundiais e 
equivale a mais de 85% do PIB mundial, o que defende sua relevância 
(TIMMER et al., 2012).

Para a construção dos painéis de dados, selecionou-se o período de 
análise de 2003 a 2011, por quatro razões: 
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• Evidências empíricas salientadas pela literatura sobre CGV 
ressaltam que elas ocorrem de forma mais proeminente a 
partir da década de 2000; 

• O fim da década de 1990 é marcado por muitas crises que 
atingem, em grande medida, a amostra de países seleciona-
da, especialmente no que tange à vulnerabilidade externa 
(crise do México – 1995, crise financeira da Ásia – 1997-
1998, crise da Rússia e do Brasil – 1998); 

• Em 2002, registram-se dois eventos macroeconômicos com 
importantes efeitos que podem comprometer a confiabili-
dade dos resultados: o primeiro é a entrada da China na 
OMC, o que afetou não só sua própria inserção comercial 
externa como a de outros países da amostra, e o segundo é 
a consolidação da União Europeia, por meio da adoção da 
moeda única – o euro, que também embute volatilidade à 
amostra, a qual compreende 27 países da União Europeia; e 

• As estimações dos modelos de painel dinâmico, a serem 
utilizados aqui, são adequadas para um número elevado de 
países (dimensão cross-section) relativamente a um peque-
no número de anos (dimensão temporal T), com T ≥ 5. Isso 
impede, por exemplo, a utilização de médias para quinquê-
nios ou quadriênios no período total de 1995 a 2011, o que 
eliminaria as flutuações em torno do crescimento da renda.

Optou-se por utilizar a metodologia de dados em painel dinâmico, 
por meio do Método dos Momentos Generalizados (GMM), a sa-
ber: Difference GMM e System GMM, desenvolvidos nos trabalhos de  
Arellano e Bond (1991), Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998). 
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As principais hipóteses testadas nos modelos econométricos são: 

Hipótese 1 – com base nas afirmativas dos órgãos internacionais, 
fortemente pautadas nas abordagens tradicionais sobre o comércio 
que asseguram ganhos dinâmicos a todos os países envolvidos no 
comércio via vantagens comparativas: uma maior participação do 
país no comércio internacional, aqui especialmente, via fragmentação 
internacional da produção e via participação nas CGV lhe assegura 
ganhos de competitividade e um melhor desempenho em termos de 
crescimento econômico. Espera-se que quanto maior for a especia-
lização vertical e quanto maior for a integração dos países às CGV 
maiores serão suas taxas de crescimento. 

Hipótese 2 – o padrão de especialização comercial associado ao po-
sicionamento na CGV importa para o crescimento econômico, ou 
seja, o sucesso em matéria de desempenho econômico da participação 
dos países em CGV é correlacionado com o local (estágio) em que o 
país se encontra nas CGV conjuntamente com o nível de sofisticação 
de sua pauta exportadora. Espera-se que países especializados em 
posições a montante (participação “para frente” maior) em setores 
de média-alta tecnologia e serviços nas CGV desses setores (por 
definição: detentores de patentes, de P&D e design) se beneficiem 
mais da entrada em CGV e, portanto, apresentem maiores taxas de 
crescimento. Por outro lado, espera-se também que pautas de ex-
portações mais sofisticadas ou com maior participação da indústria, 
independentemente da posição que assumem nas CGV, impactam 
positivamente o desempenho econômico dos países, isto é, apoia-se 
aqui na tese defendida pelos modelos keynesianos-estruturalistas e 
neoschumpeterianos sobre o efeito significativo e positivo do padrão 
de especialização comercial em setores industriais mais dinâmicos 
para o crescimento econômico dos países. 
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Sendo assim, assume-se um modelo geral de determinação do cres-
cimento, no qual se combina uma série de variáveis de oferta e  
de demanda, que serão as variáveis de controle: uma medida do fa-
tor de produção capital físico ou investimento ( ), uma medida do  
fator de produção trabalho dado pela proxy população ( ), capital 
humano ( ), instituições( ), gastos do governo ( ), inflação 

 e comércio (exportações ). Somado a isso, inseriram-se outras 
variáveis consagradas pela literatura de crescimento como variáveis 
de controle: taxa de crescimento da renda defasada ( 1 ) e o PIB per 
capita inicial ( ) primeiro ano do período analisado).

Nesse modelo geral são incluídas, individualmente, nossas variáveis de 
interesse ( ), que são várias proxies relacionadas com as duas hipóteses 
mencionadas: índice de especialização vertical (ou de fragmentação 
da produção), participação nas CGV, posicionamento nas CGV, grau 
de sofisticação da pauta exportadora, participação da indústria nas 
exportações e posicionamento associado ao grau tecnológico setorial. 

A ideia, portanto, não é entender os determinantes do crescimento 
mas, sim, verificar a importância relativa das novas configurações 
de comércio internacional, bem como das mudanças que elas im-
primem na maneira como os países se especializam e competem 
em CGV e mostrar que elas precisam ser incorporadas em modelos 
econométricos de crescimento, especialmente quando considerado o 
contexto mais recente. Segue a equação que descreve o modelo geral 
de crescimento econômico estimado, por meio da qual as variáveis 
de interesse serão inseridas:

Modelo geral

1
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Onde: i = 1,2.. . . . ,40 (países); t = 1, 2, 3 (ano);  = taxa de crescimento 
do PIB per capita real e  = refere-se às variáveis de interesse (indica-
dores calculados) que serão incluídas separadamente no modelo geral a 
fim de testar as duas hipóteses ressaltadas na introdução deste artigo. 
Sendo assim, X definirá os distintos modelos, numerados a seguir.

Modelo 1: Efeitos da fragmentação internacional da produção: 
 índice VS de especialização vertical como porcentagem 

do total exportado. Espera-se que quanto maior for a especialização 
vertical dos países maior será sua taxa de crescimento econômico.

Modelo 2: Efeitos da participação nas CGV:  
índice de participação nas CGV, calculado com base em Koopman 
et al. (2010). Espera-se uma relação positiva entre participação em 
CGV e crescimento econômico.

Modelo 3: Efeitos da posição nas CGV (especialização em estágios):  
 índice de posicionamento nas CGV. Em nível 

agregado esse índice fornece uma visão imperfeita da posição dos paí-
ses nas CGV, pois um país pode participar “para frente”, fornecendo 
tanto matérias-primas brutas quanto serviços de alta sofisticação para 
serem reexportados. Países especializados em produtos primários e 
recursos naturais tendem a apresentar uma participação maior “para 
frente” nas CGV comparativamente aos países especializados em 
atividades intensivas em mão de obra ou intensivas em manufaturas 
de alta tecnologia. Nesse caso, o índice VS1 tende a ser maior que o 
VS, levando metodologicamente a índices GVC_position mais eleva-
dos. Dessa forma, espera-se que esse índice impacte negativamente 
o crescimento econômico dos países.

Modelo 4: Efeitos da participação da indústria no total exportado: 
 participação do valor adicionado do-

Padrão de especialização comercial e crescimento econômico:  
uma análise sobre o Brasil no contexto da fragmentação da produção e das cadeias globais de valor

31



méstico pela indústria sobre o total do valor adicionado doméstico. 
A literatura pós-keynesiana/kaldoriana e neoschumpeteriana sobre 
crescimento econômico assume que o setor industrial pode atribuir 
efeitos dinâmicos maiores comparativamente aos demais setores 
(agricultura e serviços), em função de avanços tecnológicos e ino-
vações, ganhos de escala e de produtividade, maior remuneração 
dos fatores de produção, efeitos de spillovers tecnológicos etc. Sendo 
assim, espera-se que quanto maior for a inserção externa a partir de 
setores industriais (valor adicionado doméstico em relação ao total 
produzido domesticamente) maior será o crescimento das economias.

Modelo 5: Efeitos do grau de sofisticação da pauta exportadora:  
índice de “qualidade” ou de sofisticação da pauta de exportações (pa-
drão de especialização de acordo com o conteúdo tecnológico). Da 
mesma forma que no modelo 4, conforme os modelos de crescimento 
neoschumpeterianos e kaldorianos tradicionalmente apontam, o 
que um país exporta determina sua taxa de crescimento (países que 
exportam produtos de maior conteúdo tecnológico ou com maiores 
elasticidades-renda da demanda crescem mais), portanto espera-se 
um sinal positivo.

Para avaliar o padrão de especialização em termos tecnológicos em 
conjunto com a especialização em estágios das CGV, serão calculadas 
também mais três proxies distintas: o posicionamento em CGV de 
baixa tecnologia; de média-alta tecnologia; e em setores de serviços. 
Acredita-se que uma melhor especialização comercial, no sentido 
de prover maiores ganhos quanto ao crescimento econômico, é ca-
racterizada por uma especialização conjunta em setores de alto teor 
tecnológico com posições mais a montante nas CGV, em função da 
maior criação de valor adicionado doméstico nas exportações em 
relação ao conteúdo importado nesses setores.
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Modelo 6 –  Posições em setores de baixa tecnologia 
(primários mais manufaturas de baixa tecnologia). Quanto maior o 
índice, mais a montante os países estão localizados em setores de baixa 
tecnologia, fornecendo insumos brutos ou matérias-primas com baixo 
nível de processamento para serem reexportados pelo país importador, 
o que por hipótese afeta negativamente o crescimento econômico.

Modelo 7 –   Posições em setores high-tech (manu-
faturas de média e alta tecnologia). Quanto maior o índice mais a 
montante os países estão localizados em setores de alta tecnologia, 
fornecendo peças e componentes com alto teor tecnológico (P&D, 
design etc.) para serem reexportados pelo país importador, o que, por 
hipótese, indica maior crescimento do PIB per capita.

Modelo 8 –  Posições em setores de serviços (pontas da 
“curva sorridente”). Quanto maior o índice mais a montante os países estão 
localizados em setores de serviços, fornecendo serviços pré-montagem 
ou pós-montagem. Espera-se que esse índice seja correlacionado positi-
vamente com o crescimento da renda, pois nele estão presentes diversas 
atividades de elevado valor agregado nas cadeias, como: diferenciação e 
customização do produto e controle da produção (P&D, design, projetos, 
serviços técnicos especializados, TIC, softwares, branding, marketing etc.).

Análise dos resultados

Análise descritiva
O Gráfico 1 denota, inicialmente, a extensão em que as exportações 
do Brasil, comparativamente às demais economias selecionadas, 
estão integradas nas redes de produção internacionais por meio do 
índice de participação nas CGV (denominado GVC_participation), que 
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considera conjuntamente as duas formas de participação nas CGV, 
“para frente” (VS1) e “para trás” (VS).

Gráfico 1 • Índice de participação nas CGV (GVC_participation) para Brasil 
e países selecionados (1995-2011) 

Fonte: Elaboração própria, com base em Koopman et al. (2010) e nos algoritmos decompr 
e GVC_decomposition (QUAST, KUMMRITZ, 2015) aplicados no software R.

Notadamente, há uma tendência crescente do envolvimento de todos 
os países analisados em CGV, a despeito da queda em 2009 em função 
da crise internacional. O Brasil demonstra uma elevação da participa-
ção nas CGV ao longo de quase todo o período, com queda de 1% apenas 
em 1997 e 2002, alcançando o auge em 2008 (quando 48% das exporta-
ções do país estavam envolvidas em redes internacionais de produção) 
e com queda de 8% no pós-crise em 2009, com ligeira recuperação para 
42% em 2011. Com exceção da Índia, que apresentou participação li-
geiramente menor em 2011 (41%), a participação do Brasil em CGV 
é a menor comparativamente às demais economias analisadas. Além 
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disso, a taxa de crescimento da participação do Brasil em CGV entre 
1995 e 2011 foi de 35%, valor menor que do Japão (64%), das economias 
dos Bric (Índia (60%), Rússia (47%) e China (43%) e da média mundial 
(38%). Portanto, as evidências mostram que, de fato, o Brasil demorou 
para se integrar em CGV, no entanto, o país está se integrando ainda 
que lentamente quando comparado à média mundial. 

O México foi o país com menor queda de participação nas CGV no 
imediato pós-crise: de 2008 para 2009 caiu cerca de 7% enquanto a 
média mundial foi de 12%. Já o Brasil foi o país com maior queda dessa 
participação (17%), o que pode salientar a diferença de maturidade e 
sensibilidade dos vínculos e da governança estabelecidos entre as CGV 
em que esses países estão inseridos.

O Gráfico 2 apresenta o indicador de posicionamento que permite 
avaliar de forma mais precisa a posição dos países nas cadeias. A média 
mundial desse indicador é igual a 1 e sua interpretação dá-se em torno 
da média: países com índices acima da média estão localizados mais a 
montante nas CGV, adicionando mais valor doméstico em atividades 
de pré-produção, como intangíveis (P&D e desenho), mas também 
fornecendo insumos básicos, recursos naturais brutos e serviços neces-
sários na base das cadeias produtivas; países abaixo da média estão mais 
a jusante nas CGV, concentrados em atividades que requerem peças e 
componentes importados, como montagem e serviços pós-produção, 
sendo que quanto mais próximo da média, mais ao centro da “curva 
sorridente” está o país (atividades de menor valor adicionado doméstico). 

Desde 2006, o Brasil assume a segunda posição no grupo de países 
caracterizados como fornecedores de intermediários reexportados 
por países terceiros. Na verdade, isso se deve a uma tendência de 
aprofundamento desse perfil de inserção nas CGV a partir de 2002, 
quando apresentou 1,79 de upstreamness até alcançar 3,0 em 2009, com 
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subsequentes quedas para 2,97 em 2010 e 2,52 em 2011. EUA e Japão 
aparecem em seguida, com uma dinâmica de evolução muito similar 
ao longo do período, especialmente a partir de 2005.

Gráfico 2 • Índice de posicionamento (upstreamness) nas CGV  
(GVC_position) para Brasil e países selecionados (1995-2011)

Fonte: Elaboração própria, com base em Koopman et al. (2010) e nos algoritmos decompr 
e GVC_decomposition (QUAST, KUMMRITZ, 2015) aplicados no software R.

No entanto, diante das evidências quanto às características tecno-
lógicas da estrutura produtiva desses países e dos apontamentos 
da literatura – os quais afirmam que as etapas iniciais podem ser 
caracterizadas pela produção de matérias-primas ou também por 
ativos de conhecimento como P&D, design e construção de marcas, 
entre outros –, pode-se afirmar que no caso do Brasil e da Rússia 
essa posição deve estar associada à exportação de recursos naturais 
e commodities, ao passo que para os EUA e Japão, está relacionada 
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ao valor adicionado pelas matrizes das empresas multinacionais que 
detêm o P&D e as atividades de design da “curva sorridente”.3 Ade-
mais, a tendência de aprofundamento do posicionamento do Brasil 
e da Rússia nas CGV no início da década de 2000 reflete o boom do 
ciclo de commodities a partir da elevação da demanda chinesa, após 
sua entrada na WTO em 2002. 

Do outro lado aparecem México e China como os países localizados 
a jusante nas CGV, participando de etapas intermediárias e de etapas 
finais, sobretudo de montagem dos produtos – índice de posição 
menor que 1, mas muito próximo a 1, próximo de atividades que se 
localizam no meio da “curva sorridente”. A Índia também apresen-
ta-se localizada muito próxima da média mundial, porém exibe uma 
tendência de mudança do padrão de posicionamento nas CGV em 
direção a uma posição mais a jusante desde 2004, alcançando um 
índice de 0,89 em 2010, com subsequente queda para 0,82 em 2011. 
Esse resultado pode indicar um aprofundamento da inserção externa 
da Índia em setores de serviços, caracterizados como upstream, ou seja, 
por uma parcela baixa de valor adicionado estrangeiro.

Embora permitam uma visão geral do papel dos países nas CGV, os 
índices de posicionamento e de participação são uma medida conjunta 
de duas medidas: o VS e o VS1 como razão das exportações brutas. 
Os gráficos 3 e 4 apresentam, respectivamente, tais índices, como 
porcentagem das exportações. 

Ao avaliar o Brasil, comparativamente às demais economias dos 
Bric, é possível perceber seu distanciamento e o da Rússia (head-
quarters) relativamente à Índia e à China (factories) no que tange à 
dependência das redes internacionais de produção. Desde 2004, a 

3 Uma confirmação disso via análise setorial será apresentada mais adiante.
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Rússia apresentou a menor parcela de VS no total das exportações, 
não só relativamente aos países do grupo como também às demais 
economias analisadas, com progressiva queda dessa parcela a partir 
de 2003, sugerindo uma intensificação do modelo de competitivida-
de internacional tradicional, baseado no fornecimento de recursos 
naturais, em detrimento da participação em atividades com maiores 
possibilidades de fragmentação.

Gráfico 3 • Valor adicionado estrangeiro contido nas exportações (VS) 
como parcela das exportações do Brasil e países selecionados (participação 
“para trás”) (1995-2011)

Fonte: Elaboração própria, com base em Koopman et al. (2010) e nos algoritmos decompr e  
GVC_decomposition (QUAST, KUMMRITZ, 2015) aplicados no software R.

Avaliando o VS comparativamente ao VS1, confirma-se que a par-
ticipação e a posição do Brasil e da Rússia nas CGV justificam-se 
muito mais em função da grande parcela do VS1 (participação  “para 
frente”) relativamente à parcela do VS (participação “para trás”). 
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Em outros termos, a participação desses países nas CGV predomi-
na-se como fornecedores de insumos intermediários incorporados 
nas exportações de outros países (participação “para frente”).

Gráfico 4 • Valor adicionado doméstico contido nas exportações de países 
terceiros (VS1) como parcela das exportações do Brasil e países selecionados 
(participação “para frente”) (1995-2011) 

Fonte: Elaboração própria, com base em Koopman et al. (2010) e nos algoritmos decompr e  
GVC_decomposition (QUAST, KUMMRITZ, 2015) aplicados no software R.

Além disso, percebe-se que, enquanto o conteúdo importado nas 
exportações (VS) aumentou no pós-crise (a partir de 2009 no Brasil 
e em 2010 para a Rússia), o conteúdo doméstico contido nas expor-
tações de terceiros caiu de 2010 para 2011. Isso reflete-se no índice de 
posicionamento nas CGV que, como vimos, apresenta queda recente 
tanto para o Brasil (de 3 para 2,5) quanto para Rússia (de 11 para 
8,5). Isso demonstra, por um lado, a vulnerabilidade do conteúdo 
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exportado por tais países, formado em grande parte por recursos 
naturais e commodities e, por outro lado, uma ampliação de ativida-
des produtivas mais a jusante, podendo caracterizar uma tentativa 
recente desses países de ampliar atividades de offshoring.

Um dos fatores que afetam a parcela do VS é o tamanho da eco-
nomia: países grandes tendem a apresentar uma parcela menor de 
insumos estrangeiros em suas exportações pela existência de um 
variado número de cadeias de valor internas (UNCTAD, 2013). 
Obviamente, a China, cuja parcela de VS aumentou seis pontos 
percentuais de 1995 para 2011, alcançando 22% do total exportado 
nesse ano, é uma exceção a esse padrão, sendo que o crescimento 
do VS se deu em um ritmo muito superior ao das exportações 
brutas (1.645% contra 1.062%). A Índia também apresentou cres-
cimento do VS (aproximadamente 890%) superior ao crescimento 
das exportações brutas (405%) de 1995 a 2011 e ao longo dos anos. 
Outra constatação é sua relativa insensibilidade à crise de 2008: 
foi o país cuja queda no pós-crise foi a menor dentre os países da 
amostra (menos de 2%).

O cálculo do indicador VS1*, tal como desenvolvido pioneiramente 
por Daudin et al. (2011), mensura os produtos intermediários expor-
tados por um país que são utilizados como insumos por indústrias 
de outros países e que retornam como bens (finais e intemediários) 
importados (Gráfico 5).

Esse indicador permite sinalizar mudanças na produção de interme-
diários ou no caminho para posições mais a montante, além de ser 
um reflexo mais próximo do tipo de posicionamento a montante nas 
cadeias de produção. Se o país caracteriza-se mais como fornecedor 
de matérias-primas e recursos naturais nas CGV, o índice VS1* será 
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menor; se o país atua mais como fornecedor de P&D, design e marca, 
o VS1* será maior, na medida em que os primeiros são, em grande 
parte, destinados a atender à demanda final de outros países e, quando 
retornam, seu valor adicionado é pequeno relativamente ao montante 
do valor adicionado de atividades de P&D ou de intermediários de 
alto valor agregado. 

Gráfico 5 • VS1* – Conteúdo doméstico que retorna para o país de origem 
como parcela das exportações: Brasil e países selecionados (1995-2011)

Fonte: Elaboração própria, com base em Koopman et al. (2010) e nos algoritmos decompr e  
GVC_decomposition (QUAST, KUMMRITZ, 2015) aplicados no software R.

Isso parece estar refletido no posicionamento dos EUA e do Japão, 
liderando essa participação em praticamente todo o período, e no 
posicionamento do Brasil, da Rússia e da Índia, com pequenas par-
ticipações do VS1* em todo o período de análise.
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Em destaque aparecem os EUA, em média 6% acima da média global 
e muito acima da trajetória dos outros países no que tange à produ-
ção de intermediários que retornam como conteúdo importado. Em 
movimento contrário à média global do VS1*, que apresentou uma 
tendência de estabilidade ao longo dos anos, o VS1* dos EUA tem 
demonstrado queda desde 2000 quando alcançou seu pico no período 
(11% das exportações eram formadas por conteúdo doméstico que 
voltava para o país). Nesse mesmo ano, a China começa a despontar 
em relação aos outros países da amostra com uma trajetória oposta, 
crescendo de 1% para 2,76% em 2011. Essas duas constatações podem 
estar refletindo uma mudança de posicionamento relativo entre EUA 
e China nas CGV, com o primeiro transferindo atividades a montante 
para a China e essa passando a produzir e a exportar mais produtos 
intermediários próprios.

O Gráfico 6 apresenta os resultados do cálculo do índice q, cons-
truído como uma proxy para o grau de “qualidade” ou de sofisticação 
da pauta exportadora do Brasil e demais economias selecionadas. 
Obviamente, tal índice foi calculado à luz do fenômeno da fragmen-
tação e das CGV, por meio da utilização de dados de valor adicio-
nado doméstico (DV) em vez das exportações brutas. O Gráfico 7, 
logo em seguida, expõe a composição do índice q, a qual é dada pela 
participação relativa dos setores de baixo teor tecnológico (primários 
e manufaturas de baixa tecnologia), expostos aqui como DV1 e das ma-
nufaturas de média e alta tecnologia (DV2) no total de valor adicionado 
individualmente por cada país em suas exportações. Primeiramente, 
foram calculados os principais indicadores e medidas de valor adicio-
nado em nível setorial e, posteriormente, tais setores foram agregados 
em produtos primários (recursos naturais e commodities), indústria de 
transformação e setor de serviços. 
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Gráfico 6 • Índice de “qualidade” ou de sofisticação da pauta exportadora 
(q) do Brasil e países selecionados no período de 1995-2011

Fonte: Elaboração própria, com base em Koopman et al. (2010) e nos algoritmos decompr e  
GVC_decomposition (QUAST; KUMMRITZ, 2015) aplicados no software R.

Gráfico 7 • Composição do índice de “qualidade” ou de sofisticação da 
pauta exportadora (q) do Brasil e países selecionados nos anos de 1995, 
2000, 2005 e 2011 e taxa de crescimento de 1995 a 2011

Taxa de 
crescimento 
(1995-2011)

 Brasil México China Índia Rússia EUA Japão

DV1 490% 382% 846% 317% 595% 127% 87%

DV2 491% 654% 2.045% 1.135% 707% 322% 135%

Fonte: Elaboração própria, com base em Koopman et al. (2010) e nos algoritmos decompr e  
GVC_decomposition (QUAST; KUMMRITZ, 2015) aplicados no software R.
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A indústria de transformação, no entanto, foi dividida em três gru-
pos de acordo com categorias tecnológicas baseadas na classificação 
setorial por intensidade tecnológica da OECD (1994): manufaturas 
de baixa tecnologia; manufaturas de média tecnologia; e manufatu-
ras de média-alta e alta tecnologia. 

Os países desenvolvidos, Japão e EUA, apresentam, de longe, as pau-
tas de exportações (em valor adicionado) mais dinâmicas ao longo 
de todo o período. Do outro lado, estão Brasil e Rússia com as pau-
tas menos dinâmicas atualmente, o que realça nossos apontamentos 
sobre as diferenças entre o perfil de posicionamento nas CGV entre 
esses dois pares de países. Embora todos estejam especializados em 
atividades a montante nas CGV, Brasil e Rússia estão muito distan-
tes no que tange ao conteúdo tecnológico que é exportado. Portan-
to, ainda que se verifiquem aumentos de participação nas CGV e 
um posicionamento mais qualificado, quanto à geração de valor, o 
padrão de especialização comercial setorial continua sendo pautado 
por aspectos tecnológicos polarizados geograficamente.

A despeito do Japão, cuja qualidade da pauta se manteve estável até os anos 
mais recentes, todos os outros países apresentam melhorias nos índices q,  
especialmente nos anos mais recentes, pós-crise. Os dados mostram 
que para todos os países analisados houve crescimento das exportações 
de ambos os componentes do índice q de 1995 para 2011, no entanto, 
a taxa de crescimento do DV2 em relação ao DV1 foi muito superior 
para todos os países, com exceção do Brasil, cujo crescimento do DV2 
se deu praticamente à mesma taxa do DV1. Portanto, diferentemente 
de seus parceiros no grupo Bric, o Brasil tem caminhado contrariamen-
te à dinâmica mundial nas últimas décadas, não demonstrando uma 
tendência de especialização comercial via aumento do valor adicionado 
nos setores mais dinâmicos (elevação de sofisticação tecnológica).
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A evolução da qualidade da pauta exportadora da Índia: em 1995 seu 
q era de -0,2, o DV2 correspondia a 40% do total do valor adicionado 
nas exportações e, em 2011, o índice subiu para 0,30 e o DV2 para 
70% do total. Esse desempenho foi superior ao de todos os demais 
países da amostra e, como o índice não engloba o setor de serviços, 
realça que o crescimento de sua competitividade não está atrelado 
somente a esse setor tradicionalmente associado à inserção comercial 
positiva da Índia.

Outro resultado interessante diz respeito à evolução contrária do 
índice q para China e o México. Enquanto a China mostra uma tra-
jetória persistente de crescimento da qualidade de suas exportações, 
o México apresenta crescimento até 2002, ano em que há um ponto 
de inflexão dessa elevação, com quedas recuperadas somente nos anos 
pós-crise. A entrada da China na OMC em 2002, com a consequente 
intensificação de seus fluxos comerciais, deve ser um dos fatores 
preponderantes da queda da qualidade das exportações do México, 
ou seja, no que tange a setores mais dinâmicos, a China pode estar 
captando parte do mercado que antes era atendido pelo México.

A Tabela 1 traz uma síntese das principais medidas de valor adicio-
nado e dos indicadores calculados por categorias tecnológicas para os 
anos de 1995, 2005 e 2011: o índice de participação nas CGV (GVC_ 
participation), que pode ser decomposto em participação “para frente” 
(VS1) e participação “para trás” (VS); o valor adicionado doméstico 
(DV); e o valor adicionado doméstico nas exportações que retorna 
para casa via importações (VS1*), todos expressos em matéria de 
participação sobre o total das exportações brutas por país.

Primeiramente, nota-se um elevado grau de heterogeneidade do índice 
de participação nas CGV entre os países e entre as categorias de comér-
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cio. Os resultados do índice GVC_participation confirmam, em grande 
medida, as hipóteses levantadas na análise agregada quanto ao perfil 
de inserção dos países nas cadeias. Por exemplo, demonstrou-se que o 
Brasil, a Rússia, os EUA e o Japão posicionam-se a montante nas CGV, 
porém confirma-se aqui que, enquanto os primeiros apresentam maior 
participação como fornecedores de produtos primários (participação 
“para frente” do Brasil: VS1 = 7,3 em 2011, e da Rússia igual a 17,9), 
os EUA e o Japão apresentam baixa participação “para frente” nesses 
setores (VS1=1,5 e VS1=0,2, respectivamente) e elevada participação 
“para frente” em CGV de produtos de alta tecnologia em 2011.

A Rússia é, de fato, o país que tem uma estrutura de inserção em CGV 
mais parecida com a do Brasil; ambos os países apresentaram maiores 
e menores participações nos mesmos setores em 2011: primários e 
serviços versus indústria de transformação, respectivamente. Toda-
via, a participação da Rússia em CGV mostra-se mais concentrada 
relativamente à do Brasil. 

Uma hipótese apontada na análise agregada diz respeito à dinâmica 
de evolução do papel do México e da China nas CGV de produtos 
de maior valor agregado relativamente ao papel exercido pelos EUA 
e Japão. A avaliação da categoria de manufaturas de média-alta e 
alta tecnologia demonstra que a China apresentou um crescimento 
da participação “para frente” desses setores nas CGV de 1995 para 
2011, mas a maior magnitude ainda advém de sua participação “para 
trás”, elevado VS (aproximadamente 14%) em relação ao VS1 (5%). 
Além disso, o valor adicionado doméstico pela China nessa indústria 
de maior conteúdo tecnológico quase duplicou entre 2005 e 2011, 
demonstrando que, de fato, a China tem adicionado mais valor nos 
produtos finais e intermediários exportados. 
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No caso do México, que apresenta uma dependência maior do con-
teúdo importado para realização de atividades de montagem (VS=23% 
em 2011) e demonstra queda do índice VS1 de 2005 para 2011, o país 
não parece estar subindo nos estágios das CGV, por meio da pro-
dução de intermediários domésticos voltados a atender à demanda 
das cadeias de maior conteúdo tecnológico. Por outro lado, também 
duplicou a parcela de DV em suas exportações brutas de produtos 
finais e intermediários (conjuntamente) entre 2005 e 2011. Isso nos 
leva a concluir que, embora o México não esteja avançando, a mon-
tante, quanto à exportação de intermediários de maior tecnologia, 
ele está adicionando mais valor nas cadeias domésticas, isto é, antes 
da exportação do produto final.

Um resultado muito interessante e positivo sobre a economia bra-
sileira diz respeito ao setor de serviços, cuja participação em CGV 
elevou-se proeminentemente ao longo dos anos, alcançando a maior 
participação em 2011 (14,3) em relação às demais categorias de ex-
portação do Brasil. Essa elevação ocorreu pelo crescimento da par-
ticipação “para frente” do setor de serviços nas CGV (VS1 passou 
de 6,2 para 13,4). Sendo assim, o Brasil parece, de maneira agregada, 
estar posicionado nas CGV como fornecedor a montante, ora de 
insumos primários em estado bruto ou com pouco processamento 
tecnológico, ora adicionando valor às exportações estrangeiras por 
meio de serviços pré-produção. 

Nota-se também que a categoria de serviços compreende a maior parcela 
de valor adicionado doméstico nas exportações brutas brasileiras em todos 
os três anos analisados (DV igual a 35% em 1995, 34% em 2005 e 18% em 
2011). Esse mesmo padrão é apresentado pelos demais países selecionados, 
o que demonstra empiricamente os apontamentos da literatura sobre a 
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importância da contribuição de atividades de serviços para as exportações 
mundiais em matéria de valor adicionado, dado que a maior parte das 
exportações de manufaturas requer serviços para sua produção, ou seja, 
há de fato uma espécie de “servification” nas economias, pela qual boa 
parte dos insumos intermediários domésticos incorporados nos produtos 
manufaturados advém do setor de serviços. Esse efeito não é captado 
pelas estatísticas tradicionais de comércio, pois boa parte do conteúdo 
de serviços adicionado pré-produção a outros setores é computado como 
valor adicionado por esses últimos, levando a uma subestimação do papel 
dos serviços sobre as exportações dos países. 

Em contraste com os ganhos de participação do Brasil nas CGV por 
meio do setor de serviços e de produtos primários ao longo dos três 
anos, nota-se uma queda substancial da indústria de média-alta e alta 
tecnologia. Em 1995, essa participação era de 8,2, alcançando 12,7 
em 2005, e aproximadamente metade desse valor em 2011 (6,5). A 
mesma dinâmica foi apresentada pela categoria de baixa tecnologia, 
que caiu de 8,5 no primeiro ano para 4,5 no último. Ademais, em 
todas essas categorias, as quedas do índice GVC_participation foram 
determinadas por quedas substanciais no índice VS1. 

Verifica-se também uma mudança na dinâmica de composição do 
valor adicionado brasileiro (DV) ao longo dos três anos: de um lado, 
temos as categorias de serviços e de produtos primários que ganha-
ram participação de 1995 para 2005 e depois perderam participação, 
apresentando, respectivamente, 18% e 16% em 2011; e, do outro, temos 
as categorias que a princípio perderam participação em 2005 e, pos-
teriormente, apresentaram ganhos mais recentemente: manufaturas 
de baixa tecnologia (com 18% em 2011), média-alta e alta tecnologia 
(17%) e média-baixa tecnologia (14%). 
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A análise desses resultados em conjunto, especialmente para a indústria 
de transformação, revela pelo menos três importantes conclusões:

• Há um esforço recente do Brasil em promover internamente 
a produção de certos itens ou componentes de maior valor 
agregado voltados para exportação. No entanto, esse padrão 
também se apresenta em todos os demais países analisados 
e com uma dinâmica muito mais proeminente: enquanto a 
taxa de crescimento do valor doméstico desses setores nas ex-
portações brasileiras cresceu 31% de 2005 para 2011, a Índia 
apresentou crescimento de 107%, o México de 100%, a China 
e os EUA de 91%, o Japão de 49% e a Rússia de 43%. Dessa 
forma, ainda que tenha apresentado resultados positivos na 
geração de valor adicionado voltado para exportações, a in-
dústria de alta tecnologia se mostra aquém da dinâmica de 
outros países em desenvolvimento e desenvolvidos. 

• Os resultados da participação em CGV demonstram que a 
maior parte do conteúdo exportado por esses setores no Bra-
sil é formada por produtos finais e intermediários destinados 
a atender à demanda doméstica final do país importador e 
não para atender à CGV. Os baixos índices de VS para essas 
categorias reforçam ainda mais a interpretação de que a es-
tratégia de inserção externa da indústria de transformação do 
Brasil ainda está pautada em relações comerciais tradicionais. 

• Dinamicamente, esse perfil de inserção externa não parece 
estar mudando; ao contrário, intensificou-se em 2011, já que 
houve redução da produção de intermediários domésticos 
pela indústria de transformação voltados para atender a re-
des integradas de produção (queda do VS1). Além disso, con-
firma-se que o aumento das exportações agregadas de inter-
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mediários pelo Brasil está pautada por produtos primários, 
commodities e recursos naturais em estágio bruto. Parte desses 
insumos intermediários é também reimportada em estágios 
mais avançados nas CGV, fato comprovado pelo valor relati-
vo do índice VS1* sobre o total exportado – o mais alto entre 
as categorias exportadas em todos os anos analisados.

O índice VS também varia substancialmente nas exportações entre os 
setores de cada país e entre os países analisados mas, de maneira geral, 
os resultados seguem de perto os apontamentos da literatura sobre a 
existência de uma desigualdade setorial de intensidade do processo de 
fragmentação, isto é, a fragmentação está relacionada com as carac-
terísticas técnicas dos produtos, sendo as indústrias de média e alta 
tecnologia mais propícias a apresentar um maior conteúdo importado 
do exterior. No caso do Brasil, os setores que mais dependem (2011) 
de insumos importados para posterior exportação são, em ordem de 
importância, as manufaturas de média-alta e alta tecnologia, seguidas 
de produtos primários, média-baixa tecnologia, baixa tecnologia e 
serviços. Já, dinamicamente, as categorias brasileiras que aprofundaram 
seu grau de especialização vertical de 1995 para 2011 foram: produtos 
primários, serviços e manufaturas de baixa tecnologia. 

É interessante destacar o desempenho da categoria de produtos 
primários. Além de ser a segunda mais fragmentada internacionalmente, 
apresentou elevação substancial do conteúdo estrangeiro importado 
presente nas exportações entre os três anos (de 0,7% em 1995 para 
1,4% em 2005 e 2,6% em 2011). Esse crescimento da participação “para 
trás” nas CGV dos produtos primários brasileiros não é superado por 
nenhum outro país analisado, nem mesmo pela Rússia, que apresenta 
vantagens comparativas muito superiores nesses mesmos setores. 
Isso demonstra que o Brasil está importando conteúdo estrangeiro 
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para processamento de produtos primários e reexportando-os com 
maior valor agregado, o que pode estar associado ao aumento da 
dependência de serviços sofisticados como insumos e etapas a mon-
tante. Tal resultado pode ser negativo, já que mesmo em setores nos 
quais o país apresenta vantagens comparativas históricas, como é o 
caso dos produtos primários, ainda há uma dependência crescente 
de valor produzido externamente, o que afeta negativamente o saldo 
comercial dessa categoria.

Análise econométrica
Os resultados das estimações dos modelos econométricos de cresci-
mento no período de 2003-2011, com base na equação 14 e por meio 
de Difference GMM e System GMM, encontram-se sistematizados na 
Tabela 2, por meio da qual é possível avaliar o sinal, a significância 
estatística, a magnitude dos diferentes coeficientes estimados e os 
testes realizados (autocorrelação de segunda ordem e de validade dos 
instrumentos). Nesse caso, os dados para quarenta países (n) foram 
usados para um período de nove anos (T), fornecendo um total de 
360 observações. O painel é desbalanceado em função da ausência 
de dados para algumas variáveis em alguns anos.4 

Para efeitos de síntese, atentar-se-á aqui apenas para os resultados 
das variáveis de interesse, sem descrever os resultados das variáveis 
de controle inseridas no modelo geral.

Primeiramente, confirma-se completamente a hipótese 1 por meio 
das duas estimações (Difference e System GMM) tanto ao se utilizar 
o indicador VS, quanto ao se utilizar o indicador GVC_participation. 

4 Especialmente para a variável Capital Humano, cuja base de dados não apresenta 
valores para 2011.
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O índice VS, que representa o conteúdo intermediário importado ne-
cessário para produção de bens voltados para exportação, e que é uma 
medida do grau de especialização vertical das economias ou de frag-
mentação internacional da produção, apresentou coeficiente positivo e 
significativo nas duas estimações. No modelo 1 estimado via Difference 
GMM, o coeficiente foi de 0,909 e no modelo estimado via System GMM 
o coeficiente foi de 0,593, ambos estatisticamente significantes a 1%. 

O índice GVC_participation, que leva em consideração tanto a par-
ticipação “para frente” nas CGV quanto a participação “para trás”, 
apresentou coeficiente menor que o índice VS, mas também positivo 
e significativo (0,462 com significância estatística a 10% no modelo 
2, via Difference GMM 0,422 significante a 5%).

Portanto, de fato, evidencia-se a tese de que a fragmentação in-
ternacional da produção e a inserção em CGV são novas fontes de 
competitividade com efeitos positivos para o crescimento econômico 
dos países no período recente, tal como apontado pelos organismos 
internacionais de comércio e pelo trabalho de Foster et al. (2013).

Em seguida, confirma-se em parte a hipótese 2 sobre a importância 
dos padrões de especialização em setores de alta tecnologia associados 
a posições a montante nas CGV.

O índice GVC_position apresentou coeficientes elevados e sinal ne-
gativo em ambas as estimações (-3,399 e -11,959), mas significância 
somente no modelo 2 estimado por System GMM, a 10%. Como esse 
índice é formado pela razão entre as medidas VS1 (participação “para 
frente”) e VS (participação “para trás”), significa que índices maiores 
representam posições mais a montante nas CGV, dadas conjunta-
mente por maiores VS1 e menores VS. Dessa forma, verifica-se que, 
para a amostra selecionada, posições mais a montante não garantem 
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benefícios para o crescimento advindos da inserção em CGV. Pelo 
contrário, estão associadas a impactos negativos sobre o desempenho 
econômico dos países.

Esse impacto negativo da posição a montante em CGV pode estar 
associado  à natureza das atividades desenvolvidas a montante e a ju-
sante. Isso pode ser visto por meio da estimação dos modelos 6, 7 e 8, 
que introduz o índice GVC_position calculado para três subconjuntos 
de atividades econômicas: setores primários e manufaturas de baixa 
tecnologia (expressos como GVC_position BT), manufaturas de média e 
alta tecnologia (GVC_position HT) e serviços (GVC_position S). Embora 
não tenham apresentado significância estatística nos modelos estimados 
por Diff., em todos eles, essas variáveis apresentaram o sinal esperado.

O índice GVC_position BT mostrou, como esperado, coeficientes ne-
gativos e não significativos nas duas estimações (-2,559 e -3,015). O 
coeficiente da variável GVC_position HT apresenta valores de 13,302 
e 27,973, sendo o estimador System GMM significativo a 10%; e o 
coeficiente da variável GVC_position S variando entre 0,405 e 2,340, 
com o último significativo a 5%.

Portanto, demonstrou-se que posições a montante nas CGV só afetam 
positivamente o desempenho econômico dos países quando associa-
das às atividades de maior valor adicionado presentes nas pontas da 
“curva sorridente” e à produção de intermediários de maior conteúdo 
tecnológico destinados à reexportação. 

Como já dito, o índice GVC_position é uma medida conjunta da im-
portação de intermediários voltados para exportações com a expor-
tação de intermediários voltados para reexportação. Por isso, quanto 
maior é o índice GVC_position HT, mais os países estão exportando 
intermediários de alta tecnologia destinados à demanda intermediária 

Padrão de especialização comercial e crescimento econômico:  
uma análise sobre o Brasil no contexto da fragmentação da produção e das cadeias globais de valor

55



Tabela 2 • Resultados das estimações com dados em painel usando Difference 
GMM e System GMM. Variável dependente: crescimento do PIB per capita, 
2003-2011

Difference GMM System GMM

Modelos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

PIB t-1 0,411 -0,042 0,077 0,620 0,620 0,175 0,132 0,623 -0,299 -0,329 -0,117 -0,219 -0,217 -0,410 -0,432 0,157

(0,420) (0,340) (0,686) (0,581) (0,581) (0,741) (1,044) (0,840) (0,261) (0,246) (0,375) (0,372) (0,316) (0,339) (0,626) (0,529)

PIB inicial - - - - - - - - -0,001 -0,001 -0,002** -0,001 -0,001 -0,001 0,001 -0,001

(0,001) (0,001) (0,000) (0,001) (0,001) (0,000) (0,001) (0,001)

Investimento 1,036** 0,415 1,662** 0,667 0,667 2,364* 2,187 1,619 0,618 0,743* 1,322* 0,914*** 0,916 0,743 1,357* 1,094**

(0,482) (0,464) (0,671) (0,612) (0,612) (1,224) (1,598) (1,164) (0,726) (0,390) (0,771) (0,313) (0,566) (0,833) (0,799) (0,468)

População -7,181** -11,648**-12,157** -10,471* -10,471* -13,609 -10,085 -9,875 -13,295*** -11,781** -12,012* -7,898 -7,654* -16,723** -7,287 -14,314**

(3,283) (5,442) (5,228) (5,926) (5,926) (10,773) (9,352) (7,153) (4,270) (4,602) (6,774) (6,180) (4,362) (7,854) (5,640) (5,756)

Capital 
humano

9,429 0,763 12,671 21,947** 21,947** 24,163* 25,261* 24,285 17,342* 13,512* 28,218** 32,646** 26,635 15,352** 10,454 42,031**

(6,045) (14,117) (11,279) (8,601) (8,601) (14,037) (14,288) (14,483) (10,236) (7,260) (10,763) (15,422) (2,349) (7,430) (16,506) (19,237)

Instituições 6,707 -1,912 -14,613 -7,903 -7,903 -2,537 -10,497 -6,762 6,556 3,456 7,265* 1,289 -0,165 1,874 -10,983 6,158

(8,096) (6,717) (9,256) (6,023) (6,023) (11,131) (10,873) (10,043) (6,208) (4,459) (3,729) (6,283) (5,583) (5,804) (9,374) (11,371)

Governo -1,400* -2,966***-2,701***-3,373***-3,373*** -2,614** -2,883** -2,487** 0,293 0,363 0,616 -0,175 -0,167 -0,441 -3,515*** -0,815

(0,830) (0,794) (0,955) (1,035) (1,035) (1,265) (1,322) (1,070) (0,625) (0,593) (0,735) (2,429) (0,641) (1,232) (1,180) (1,047)

Inflação -0,354* -0,273 0,058 -0,101 -0,101 0,043 0,136 -0,034 -0,344 -0,372* -0,14 -0,586** -0,558* -0,342 0,075 -0,196

-0,176 (0,170) (0,166) (0,181) (0,181) (0,248) (0,364) (0,229) (0,277) (0,217) (0,314) (0,234) (0,310) (0,320) (0,223) (0,524)

Exportações 11,767*** 6,826* 6,810 9,394*** 9,394*** 12,366** 10,559* 10,996* 5,565 5,690** 6,894** 8,009 6,866 1,904 0,962 9,526*

(3,349) (3,524) (4,585) (3,255) (3,255) (6,009) (5,625) (5,643) (3,803) (2,524) (3,114) (6,927) (8,729) (2,276) (5,343) (5,349)

Índice VS 0,909*** 0,593***

(0,273) (0,199)

(continua)
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(continuação)

Difference GMM System GMM

Modelos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Índice GVC_
participation

0,462* 0,422**

(0,234) (0,181)

Índice GVC_
position

-3,399 -11,959*

(3,008) (6,479)

Índice "q" 17,703 7,588

(29,624) (27,569)

VAD_ 
Indústria %

0,354 0,109

(0,592) (0,499)

GVC_ 
position BT

-2,559 -3,015

(2,328) (3,145)

GVC_ 
position HT

13,302 27,973*

(29,206) (16,383)

GVC_ 
position S

0,405 2,340**

(1,714) (1,130)

AR(2) 0,474 0,222 0,317 0,215 0,215 0,628 0,934 0,465 0,847 0,835 0,387 0,809 0,683 0,241 0,328 0,437

Hansen Test 0,208 0,500 0,359 0,420 0,420 0,096 0,141 0,153 0,318 0,191 0,752 0,114 0,037 0,557 0,218 0,269

Diff,  
Hansen Test

- - - - - - - - 0,974 0,975 0,621 0,724 0,932 0,642 0,249 0,556

Nº de 
instrumentos

18 20 21 21 21 16 16 16 24 24 24 26 24 24 24 24

Fonte: Elaboração própria. 
Notas: Erros robustos em parênteses. *, ** e *** indicam significância estatística a 10%, 5% e 1%, respectiva-
mente. São reportados os p-valores das estatísticas de teste AR (2), Hansen Test e Diff. Hansen Test.Todas as 
estimações foram realizadas a partir do comando xtabond2 no software Stata, desenvolvido por Roodman 
(2009). Em todas as estimações, os erros-padrão estão em parênteses e foram corrigidos utilizando o co-
mando robust, procedimento desenvolvido por Windmeijer (2005). O próprio modelo expurgou (dropped) 
a variável PIB inicial em virtude da presença de colinearidade. Os modelos estimados por System GMM 
incluem dummies de tempo para os anos da crise e pós-crise – 2008, 2009 e 2010 – não reportadas. Como 
é sabido, o período selecionado para estimação (2003-2011) é marcado por uma crise econômica no ano de 
2008, a qual teve efeito sobre as taxas de crescimento dos países nos anos subsequentes. Em função disso, 
optou-se por utilizar uma variável dummy que assume o valor de 1 no ano da crise e nos anos posteriores 
2009 e 2010 para controlar efeitos da crise sobre a volatilidade da renda.
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relativamente às importações de intermediários necessários para a 
produção de seus bens a serem exportados. De acordo com as esti-
mações realizadas, isso tem um efeito positivo sobre o crescimento 
dos países dessa amostra. Da mesma forma, o setor de serviços que, 
em vista de suas características estruturais tende a apresentar uma 
parcela de VS1 maior que de VS, também tem um efeito positivo 
sobre o crescimento. Por fim, com relação aos modelos 4 e 5, não 
se encontraram evidências que confirmem a hipótese de que pautas 
mais sofisticadas (em matéria de teor tecnológico) ou mais intensivas 
em setores de manufaturas (indústria de transformação) impactam 
positivamente o crescimento econômico.

O índice q apresentou coeficientes positivos, porém não significativos 
nas duas estimações (17,703 e 7,588), assim como a variável VAD_In-
dústria %, que expressa a razão valor adicionado doméstico pela in-
dústria de transformação nas exportações sobre o VAD total (0,354 
e 0,109). Vale dizer que os coeficientes estimados para as variáveis 
de controle nesses dois modelos são muito próximos em função da 
elevada correlação que essas variáveis têm entre si.

Uma comparação entre a significância dessas duas medidas supraci-
tadas e a daquelas relacionadas à participação e ao posicionamento 
nas CGV confirma também a percepção de que as novas configura-
ções de comércio têm engendrado uma redefinição do conceito de 
padrão de especialização comercial, pela qual a participação em CGV 
e o local em que os países estão posicionados na mesma (place in the 
chain) ganham importância relativamente à especialização setorial 
(tal como medida por q). Em outras palavras, a especialização na 
produção de intermediários destinados às redes de produção globais 
tem-se mostrado mais significante do que a especialização tradicional 
que considera produtos finais.
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Considerações finais
Por meio da análise descritiva nota-se um aprofundamento recente 
dos papéis desempenhados pelos países no comércio internacional, 
predominando os padrões de especialização comercial, historicamente 
ou tradicionalmente existentes, tal como expresso na teoria dos hiatos 
tecnológicos: países desenvolvidos fornecendo produtos de maior 
teor tecnológico e conhecimento e os países em desenvolvimento 
atuando como fornecedores de matérias-primas e produtos intensi-
vos em trabalho.  Com uma nova roupagem, por meio da estrutura 
de CGV, os países desenvolvidos passaram a especializar-se apenas 
em determinados estágios do processo produtivo nos quais há maior 
sofisticação tecnológica (posicionados a montante em setores de 
alta tecnologia e serviços), consequentemente capturando a maior 
magnitude do valor adicionado na produção, e os países em desen-
volvimento contribuindo para esse processo produtivo por meio da 
exportação de produtos primários brutos ou realizando atividades 
terceirizadas pelos primeiros – intensivas em trabalho pouco quali-
ficado e que agregam menos valor ao total da produção. 

Entretanto, no período mais recente (fim da década de 2000) encon-
traram-se evidências para a China e, em menor grau, para o México de 
um movimento de convergência do padrão de especialização comercial 
desses países em direção a posições a montante em CGV de indústrias 
de média-alta e alta tecnologia, tal como apresentado pelos EUA e Japão. 
Já no caso do Brasil, verificou-se que o país não está mais à margem 
do processo de fragmentação internacional da produção e da inserção 
em CGV, pois apresenta taxas crescentes dessa participação, inclusive 
em setores tecnológicos. No entanto, não se verifica uma convergência 
do padrão de especialização comercial do país àqueles apresentados 
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pelos países desenvolvidos ou aos movimentos auferidos pela China e 
pelo México no que tange a seu posicionamento e ao perfil de partici-
pação em CGV.  O Brasil está atualmente localizado a montante nas 
CGV (maior participação “para frente”) como fornecedor de insumos 
intermediários reexportados por países terceiros, especialmente de 
commodities, recursos naturais e serviços. 

O modelo econométrico desenvolvido propõe uma alternativa para 
a problemática discutida atualmente em torno dos efeitos das novas 
formas de organização internacional da produção sobre o desempenho 
macroeconômico dos países. Esse é um passo que introduz variáveis 
em um modelo geral de crescimento que nunca foram trabalhadas 
dessa forma na literatura seminal sobre comércio e crescimento eco-
nômico. Portanto, avança ao se propor, pela primeira vez, a testar o 
impacto de diferentes proxies relacionadas às CGV em um modelo 
de painel dinâmico para quarenta países. 

Primeiramente, encontraram-se evidências de que só a especialização 
vertical da produção (importação de conteúdo intermediário des-
tinado à exportação) e a participação em CGV (participação “para 
frente” e “para trás” em conjunto) já possibilitam ganhos positivos em 
matéria de crescimento econômico. Em segundo lugar, verificou-se 
também, de maneira agregada, que posicionamentos a montante nas 
CGV com, respectivamente, maior participação “para frente” e menor 
participação “para trás” tendem a afetar negativamente o crescimento 
econômico dos países. Em terceiro lugar, evidenciou-se que há um au-
mento da importância relativa do padrão de especialização comercial 
dado pelo posicionamento nas CGV (place in the chain), associado aos 
aspectos tecnológicos dos setores, em detrimento da especialização 
apenas setorial considerando tais aspectos. Isso acontece porque po-
sições a montante em CGV de alta tecnologia impactaram positiva e 
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significativamente o crescimento dos países da amostra, enquanto a 
especialização comercial em geral (intermediários e finais) em setores 
industriais, ou em setores com maior conteúdo tecnológico (pautas de 
exportações mais sofisticadas), não demonstrou significância estatística 
nos modelos estimados. Ademais, depara-se também com uma relação 
de determinação positiva e significante de posições a montante em 
CGV de serviços sobre o crescimento econômico.

Portanto, uma análise conjunta dos resultados estimados econome-
tricamente com os resultados das análises descritivas da economia 
brasileira nos leva a concluir que o padrão de especialização comer-
cial do país no contexto da fragmentação internacional da produção 
apresenta-se de forma desfavorável para sua estratégia de crescimento.

Entende-se que, à luz desses novos fenômenos globais, o objetivo de 
política externa do Brasil não deve estar pautado em desenvolver 
indústrias domésticas completas (setor-específicas), ou que possam 
capturar todos os segmentos de produção ou toda a CGV mas, sim, 
em alcançar melhores posições ao longo das CGV nas quais o país já 
tem vantagens comparativas e se inserir em cadeias mais dinâmicas, 
que possam a longo prazo auferir maiores ganhos em crescimento. 
Entende-se que, para tanto, as diversas formas de upgrading são ele-
mentos-chave para o país “subir” nas CGV em direção a estágios 
que agregam mais valor e mais dinamismo, no sentido de geração e 
transferência (transbordamento) de tecnologias. Há de se ressaltar 
também que um setor industrial de manufaturas eficiente requer, da 
mesma forma, serviços eficientes e competitivos assim, como força 
de trabalho especializada (capital humano) e contínua inovação em 
produtos, processos e modelos de negócios. Serviços como interme-
diação financeira, P&D, logísticas e marketing são necessários para 
produzir manufaturas com valores adicionados mais elevados. 
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Resumo
O presente trabalho analisa o impacto da política de copagamento de 
medicamentos, por meio do programa Aqui Tem Farmácia Popular 
(ATFP), sobre a mortalidade e as internações hospitalares no Brasil. 
O programa caracteriza-se por uma parceria entre o Governo Fede-
ral e as farmácias privadas na distribuição subsidiada ou gratuita de 
medicamentos para oito doenças crônicas. A base de dados consiste 
em um painel por município e ano, entre 2000 e 2012, por doença. 
Verificou-se que a diminuição no custo de medicamentos está as-
sociada com a redução da mortalidade por doenças circulatórias e 
a diminuição nas internações por diabetes, hipertensão, doença de 
Parkinson, glaucoma e rinite. As estimativas sugerem que os benefí-
cios do programa, com a diminuição nos gastos com internação e o 
aumento de vidas salvas, são maiores que seus custos. 

Palavras-chave: Copagamento. Medicamentos. Saúde. Mortalidade. 
Hospitalização.

Abstract
This work analyzes the impact of the drug co-payment policy, through the program Aqui 
Tem Farmácia Popular (ATFP), on mortality and hospitalizations in Brazil. The program 
is characterized by a partnership between the Federal Government and private pharmacies 
in subsidized or free distribution of medicines for eight chronic diseases. The database is 
a municipality-by-year of disease panel over the 2000-2012 period. It was found that the 
decrease of the cost of drugs is associated with reduced mortality for circulatory diseases 
and fewer hospitalizations for diabetes, hypertension, Parkinson’s disease, glaucoma and 
rhinitis. Estimates also suggest that the benefits of the program, with decreased hospitalization 
expenses and mortality, are greater than their costs. 
Keywords: Co-payment. Medicines. Health. Mortality. Hospitalizations.
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Introdução
Os gastos com saúde comprometem uma grande parcela da renda das 
famílias e das receitas dos governos (EMMERICK et al., 2015). Em 
países em desenvolvimento, como o Brasil, em que o envelhecimento 
populacional vem se dando de maneira muito rápida, os custos dos 
serviços de saúde tornam-se um sério problema para a administração 
do orçamento das famílias. Além disso, é um fato conhecido que 
grande parte dos gastos com saúde se dá com a compra de medica-
mentos. Por exemplo, Menezes et al. (2007) verificam que as despesas 
com medicamentos correspondem a 40% dos gastos totais com saúde 
das famílias brasileiras, superando, inclusive, os gastos com planos 
de saúde. Para a parcela mais pobre da população, esse percentual 
chega aos 79,4%. 

Nesse contexto, o copagamento é visto como um meio de pactuar os 
gastos com medicamentos entre indivíduos, seguradoras e governos, 
de modo a não sobrecarregar nenhuma das partes e melhorar o acesso 
aos tratamentos farmacológicos (GIBSON et al., 2005). No entanto, 
os efeitos desse tipo de política dependem da elasticidade preço da 
demanda dos medicamentos. Em contextos de baixa elasticidade, o 
impacto das políticas tende a se concentrar apenas na redistribuição 
de renda, sem impactos na saúde. Ou seja, o tratamento não é afeta-
do pelo custo dos medicamentos, mas apenas pelos gastos médicos 
dos pacientes beneficiados. Já para elevadas elasticidades, além do 
impacto redistributivo, o copagamento pode ter efeitos diretos sobre 
os indicadores de saúde, ao influenciar o tratamento médico. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a aderência ao 
adequado tratamento medicamentoso para doenças crônicas só é 
praticada por metade dos pacientes em países desenvolvidos. Nos 
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países em desenvolvimento, o cenário é ainda pior, podendo chegar 
a apenas 26%, em decorrência das dificuldades de acesso aos medi-
camentos. A OMS aponta ainda que essa deficiência na posologia 
recomendada pode diminuir a efetividade do tratamento de saúde, 
comprometendo seus resultados (WHO, 2003). Assim, espera-se que 
políticas de copagamento tenham impactos maiores sobre a saúde 
de pacientes de menor renda per capita, já que eles tendem a ter 
maior elasticidade preço da demanda de medicamentos (LEXCHIN; 
GROOTENDORST, 2004). Da mesma forma, espera-se que políticas 
de copagamento tenham impactos maiores sobre a saúde em países em 
desenvolvimento, nos quais se supõe em geral que a população tenha 
renda relativamente menor e que a elasticidade preço da demanda 
de medicamentos seja relativamente maior. 

O objetivo do presente trabalho será preencher essa lacuna ao avaliar o 
impacto de uma política brasileira de copagamento de medicamentos 
sobre os indicadores de saúde, como mortalidade e internações hos-
pitalares. O programa Aqui Tem Farmácia Popular (ATFP), iniciado 
em 2006, caracteriza-se por uma parceria entre o Governo Federal e 
as farmácias privadas na distribuição subsidiada ou gratuita de me-
dicamentos para oito doenças crônicas – hipertensão, diabetes, asma, 
dislipidemia, osteoporose, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. 
Qualquer cidadão portando receita médica válida, CPF e documen-
to com foto pode adquirir seu medicamento em uma das farmácias 
cadastradas. Em geral, o subsídio praticado pelo governo varia entre 
90% e 100% do valor de referência do medicamento. A inclusão de 
farmácias no programa se dá pelo próprio interesse dos donos dos 
estabelecimentos, sendo cumpridas algumas exigências de caráter legal. 

A base de dados utilizada para avaliar o impacto do programa consiste 
em um painel dos municípios por ano, entre 2000 e 2012. A construção 
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das variáveis de saúde baseou-se nos microdados do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) para mortalidade 
e internações (morbidade hospitalar) e em dados populacionais do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A partir desses 
microdados, construíram-se taxas de mortalidade, internações, gastos 
com internação e a proporção de óbitos dos internados, por municí-
pio de residência, doença, sexo e idade. A variável de interesse – taxa 
de farmácias populares por 100 mil habitantes – é obtida a partir 
de dados do Ministério da Saúde e das projeções populacionais do 
Censo. A base final contém, portanto, informações sobre a saúde e 
sobre a penetração do programa Aqui Tem Farmácia Popular nos 
municípios brasileiros ao longo dos anos. 

A expansão do programa depende da adesão de farmácias privadas 
à distribuição de medicamentos. Assim, espera-se que a expansão da 
oferta de medicamentos subsidiados seja fortemente correlacionada 
com a demanda por medicamentos, que, por sua vez, é em grande 
medida determinada pela renda e pelo status de saúde da população. 
Nesse sentido, a penetração do programa é endógena. De modo a 
contornar esse problema, explora-se uma característica específica 
do programa com o objetivo de construir uma variável instrumental 
para a adesão de farmácias privadas ao longo do tempo. O programa 
requer, entre outras coisas, que as drogarias participantes comprovem 
a presença em tempo integral de um farmacêutico responsável. Tal 
requisito oferece um contexto empírico em que municípios com um 
maior número de farmacêuticos per capita poderão ter maior expansão 
do programa. Portanto, o número de farmacêuticos no período-base 
da implantação do programa, interagido com uma tendência linear 
de tempo, oferece uma variação exógena para a expansão do progra-
ma nos municípios brasileiros, permitindo obter o efeito causal da 
política sobre saúde. 
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A variável instrumental foi organizada com base nos dados da Relação 
Anual de Informações Sociais (Rais) sobre ocupação e estabelecimento. 
Assim, o efeito do programa será estimado utilizando-se a estratégia 
empírica de variáveis instrumentais em dois estágios, em que o instru-
mento para a taxa de farmácia popular será a taxa de farmacêuticos no 
ano de início do programa considerando-se uma tendência linear de 
tempo. Serão incluídos ainda efeitos fixos de município, ano e controles 
por estrutura etária da população, de modo a isolar o componente de-
mográfico da demanda por medicamentos. A hipótese de identificação 
é que, condicional aos efeitos fixos de ano e município e às variáveis de 
controle, a variável instrumental só afeta os indicadores de saúde por 
meio de farmácias populares. Ou seja, o instrumento gera uma variação 
positiva e específica sobre a penetração do programa, independente-
mente da variação em qualquer outro determinante latente de saúde da 
população, tanto pelo lado da oferta, quanto pelo lado da demanda por 
saúde. Embora essa hipótese não seja diretamente testável, mostra-se, 
em uma série de testes de falsificação para o primeiro estágio, que a 
penetração do programa é de fato positivamente correlacionada com a 
variável instrumental. Por outro lado, não se observou nenhuma relação 
significativa entre a expansão do programa e variáveis alternativas – como 
a interação entre a mesma tendência linear de tempo e o número de 
balconistas que trabalham em farmácias ou o número de trabalhadores 
ocupados no setor de comércio em geral. 

Os resultados de segundo estágio indicam que o programa ATFP tem 
um impacto negativo sobre as taxas de mortalidade por doenças cir-
culatórias e dislipidemia. Mais especificamente, a política reduziu as 
mortes por doenças agudas que têm seu risco aumentado pela presen-
ça de diabetes e hipertensão, como doenças isquêmicas do coração e 
cerebrovasculares. A instalação de uma farmácia popular por 100 mil 
habitantes está associada, em média, com a diminuição de 1,35 morte 

Revista do BNDES 47 | Junho de 2017

72



por 100 mil habitantes (uma variação de -0,8% sobre a taxa média). Os 
resultados sobre a probabilidade de morte dos internados apresentam 
resultados semelhantes, com queda de 0,07% na incidência de óbito dos 
internados para cada farmácia popular instalada por 100 mil habitan-
tes. Novamente, os impactos se concentram sobre isquemias e doenças 
cerebrovasculares. 

Os efeitos sobre as internações mostram que o programa teve im-
pacto sobre diabetes, hipertensão, doença de Parkinson, glaucoma e 
rinite. O aumento de uma farmácia popular por 100 mil habitantes é 
capaz de gerar uma redução, também por 100 mil, de 3,5 internações 
por diabetes e 4,5 por hipertensão. Tais resultados representam uma 
redução, respectivamente, de 4,1% e 3,8% sobre as suas taxas médias. 
Por consequência, houve uma redução dos gastos com internação por 
hipertensão e diabetes. Por outro lado, verifica-se um aumento das 
internações por asma, supostamente por decorrência de externalidades 
negativas do consumo de medicamentos para hipertensão nos pacientes 
com ambas as morbidades. Vale mencionar ainda que não foram en-
contrados efeitos significativos do programa sobre outras doenças não 
tratadas.1 Os resultados deixam claro que, enquanto o impacto sobre 
a mortalidade e a incidência de óbitos dos internados concentrou-se 
sobre as consequências agudas de diabetes e hipertensão, os impactos 
sobre morbidade foram distribuídos pelas doenças crônicas com 
medicamentos ofertados pelo programa. 

Também foram realizadas simulações contrafactuais para estimar 
a mortalidade e os gastos com internação caso não houvesse o pro-

1 Com algumas exceções, como é o caso de neoplasmas, doenças digestivas e doenças do 
sistema nervoso. Interpretaram-se os efeitos sobre essas doenças como decorrência dos 
impactos de transbordamento do programa. Como apresentado no arcabouço conceitual, 
medicamentos para hipertensão e diabetes podem gerar externalidades positivas para esses 
grupos de doenças.
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grama Aqui Tem Farmácia Popular. Em geral, mostra-se que, entre 
2006 e 2012, o programa salvou mais de 113 mil vidas e diminuiu 
em quase R$ 150 milhões os gastos com internações. Utilizando-se 
as evidências de valor estatístico da vida encontradas na literatura, 
conclui-se que os benefícios do programa superam os seus custos, 
que foram de R$ 3,5 bilhões no mesmo período (total pago pelo 
governo em subsídios de medicamentos).  

Há inúmeros estudos na literatura analisando a relação entre políticas 
de copagamento de medicamentos e demanda por medicamentos. 
No entanto, pouco se sabe sobre os impactos finais dessas políticas 
sobre a saúde. Além disso, os resultados existentes concentram-se em 
países de elevada renda per capita. Em regiões em desenvolvimento, 
onde há uma tendência a se verificar maior elasticidade preço da 
demanda por medicamentos, os impactos de políticas como essa 
podem ser supostamente mais fortes. O presente trabalho comple-
menta a literatura existente ao trazer as primeiras evidências do 
impacto das políticas de copagamento sobre a saúde em um país em 
desenvolvimento. Além disso, é o primeiro a avaliar empiricamente 
o impacto do programa Aqui tem Farmácia Popular.

O Programa Farmácia 
Popular do Brasil
O Programa Farmácia Popular do Brasil foi criado por meio da Lei 
10.858, de 13 de abril de 2004 (BRASIL, 2004), que autorizou a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a distribuir medicamentos me-
diante copagamento, de modo a garantir o acesso a medicamentos 
mais baratos pela população brasileira nas farmácias públicas sob 
gestão da Fiocruz (BRASIL, 2014a). O programa nasce com o foco 
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principal de atender à parcela da população que, utilizando ou não 
o Sistema Único de Saúde (SUS), não tem recursos para adquirir 
medicamentos (SANTOS-PINTO et al., 2011).  

Em 2006, com a Portaria 491, de 9 de março (BRASIL, 2006), o 
programa sofreu grande expansão que permitiu a sua operacio-
nalização também por meio de parcerias com a rede privada de 
farmácias. Assim, o programa passou a funcionar em dois modelos 
distintos: no primeiro modelo, as unidades estão sob a gestão da 
Fiocruz e estabelecidas por convênios com uma das três esferas 
do governo ou ainda com entidades filantrópicas, sob a super-
visão do Ministério da Saúde. Nessas entidades, são instaladas 
farmácias públicas para a distribuição de medicamentos por 
meio de copagamento de uma pequena parcela pelo usuário. Já o 
segundo modelo, denominado “Aqui tem Farmácia Popular”, ca-
racteriza-se pela participação das farmácias privadas credenciadas, 
que disponibilizam alguns dos medicamentos do programa sem a 
participação da Fiocruz.

A implementação do primeiro modelo teve início em meados de 
2004, com a instalação de 16 unidades públicas, sendo priorizados, 
em um primeiro momento, os municípios das grandes regiões 
metropolitanas, bem como os que pertencem a grandes conglo-
merados urbanos. Em médio prazo, os critérios para a instalação 
das farmácias passaram a ser os municípios com população maior 
que 100 mil habitantes, somente para o estado de São Paulo, e 70 
mil para o restante do Brasil (BRASIL, 2014a). 

A lista de medicamentos desse primeiro modelo foi composta por 
113 itens, além de preservativo masculino. Como salientado por San-
tos-Pinto et al. (2011), a lista representa um conjunto significativo 
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de classes terapêuticas, destacando-se os anti-infectantes, os medica-
mentos para o sistema nervoso e os medicamentos cardiovasculares.2 
O valor de ressarcimento pago pelos usuários foi estabelecido pelo 
conselho gestor do programa, sendo um valor único para cada produto 
e igual em toda a rede de farmácias (SILVA, 2014). Na composição 
desse valor, são levados em conta os custos de produção (ou aquisição), 
distribuição e dispensa do medicamento (BRASIL, 2012).3

Para a aquisição dos medicamentos, basta a apresentação, pelo pa-
ciente, de documento oficial com foto, CPF e receita médica válida. 
As receitas têm validade de 120 dias e podem ser oriundas tanto da 
rede pública como da rede privada de saúde. O acesso aos medica-
mentos é disponibilizado a todos os indivíduos, sem necessidade de 
nenhuma comprovação de renda. 

O número de farmácias populares do modelo sob gestão da Fiocruz 
era de 27 em 2004, distribuídas por sete municípios brasileiros. Em 
2012, o programa atingiu o seu maior patamar, tendo 558 farmácias 
em 441 municípios brasileiros (BRASIL, 2015). Desde então, no en-
tanto, o número de farmácias vem diminuindo e chegou a atingir, em 
2014, 532 unidades em 422 municípios brasileiros. A diminuição do 
número de farmácias populares da rede própria e a falta de aportes 
financeiros para a instalação de novas unidades no período recente 
revelam uma contração dessa vertente do programa (SILVA, 2014).  
 

2 Os medicamentos são adquiridos pela Fiocruz priorizando os laboratórios farmacêuticos 
oficiais pertencentes à União, estados e municípios. Caso não seja possível, os medicamentos 
são adquiridos, por licitação, na iniciativa privada. Os medicamentos genéricos são os 
prioritários (MOTTA et al., 2013; SILVA, 2014).

3 Santos-Pinto et al. (2010) mostram que a disponibilidade de medicamentos para diabetes 
e hipertensão é maior no primeiro modelo de farmácia popular que nas farmácias básicas do 
SUS. Na mesma medida, mostram que os preços de ressarcimento praticados são menores 
que os preços dos medicamentos nas farmácias privadas (uma economia de mais de 60%).
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Em alguma medida, tal retração pode estar associada ao grande di-
namismo e crescimento do segundo módulo do programa, a parceria 
com a rede privada de farmácias. 

O programa Aqui tem Farmácia Popular (ATFP) nasceu com o 
objetivo de facilitar a aquisição de medicamentos por meio de 
subsídios governamentais, em um sistema de copagamento entre o 
governo e o usuário. Assim, o segundo modelo mantém o foco do 
programa Farmácia Popular em ampliar o acesso a medicamentos 
a baixo custo e inova ao estabelecer parcerias com a rede privada 
de farmácias. 

O credenciamento das farmácias privadas participantes é feito 
pela Caixa Econômica Federal mediante o cadastro e envio da do-
cumentação requerida pelo Ministério da Saúde. Entre os critérios 
de adesão ao programa, destacam-se a inscrição no Cadastro Na-
cional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o registro na junta comercial, 
a autorização de funcionamento emitida pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), a regularidade com a Previdência 
Social e a existência de um farmacêutico responsável técnico, com 
o certificado de regularidade técnica (CRT) válido e emitido pelo 
Conselho Regional de Farmácia (CRF) (BRASIL, 2012). Observa-
-se que, para uma farmácia obter a autorização de funcionamento 
emitida pela Anvisa, ela também necessita de um farmacêutico 
responsável (ANVISA, 2015). Portanto, o processo de adesão ao 
programa demanda dois documentos comprobatórios da presença 
de um farmacêutico no estabelecimento: autorização da Anvisa 
e do CRT. Depois de cadastrada, a farmácia terá que renovar sua 
participação no programa todo ano, enviando novamente alguns 
documentos solicitados, incluindo os comprovantes de presença 
de farmacêutico responsável (BRASIL, 2012). 
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A lista de medicamentos do módulo ATFP correspondia, até 2010, 
àqueles associados à diabetes, hipertensão e anticoncepção. A partir 
de 2010, essa lista foi ampliada, com a incorporação de princípios 
ativos associados à influenza H1N1, rinite, asma, glaucoma, osteo-
porose, doença de Parkinson, dislipidemia e, ainda, a inclusão de 
fraldas geriátricas. Com a saída dos medicamentos para influenza em 
2012, o programa passou a cobrir um total de oito doenças: diabe-
tes, hipertensão, asma, rinite, dislipidemia, glaucoma, osteoporose 
e doença de Parkinson (BRASIL, 2014b). Tal módulo caracteriza-se 
pelo copagamento, em que os valores pagos pelos usuários variam 
de acordo com o valor de referência estipulado pelo Ministério da 
Saúde para cada medicamento.4 O Ministério da Saúde paga até 90% 
do valor de referência do medicamento, enquanto o paciente paga a 
diferença entre o que foi pago pelo governo e o preço do medicamento 
praticado na farmácia ou drogaria. Caso o preço de venda seja menor 
que o valor de referência, o Ministério da Saúde paga 90% do preço 
de venda. No início de 2011, foi instituída a gratuidade de venda para 
os medicamentos de diabetes e hipertensão, Já em junho de 2012, 
houve a inclusão dos medicamentos de asma nesse grupo. Ou seja, 
os usuários passaram a ter acesso a tais medicamentos a custo zero.5

No mês subsequente ao ato da venda do medicamento, o Ministério 
da Saúde efetua o pagamento para as farmácias e drogarias, por meio 
de transferência do Fundo Nacional de Saúde para uma conta bancária 
específica aberta. O acesso do paciente ao ATFP se dá da mesma maneira 

4 O valor de referência de cada princípio ativo é estipulado por uma média ponderada 
que considera os preços praticados por cada empresa farmacêutica e o tamanho de sua 
participação no mercado (BRASIL, 2006).

5 Para uma análise comparativa de preço e disponibilidade de medicamentos entre as 
versões do Farmácia Popular, farmácia básica do SUS e farmácias privadas, ver Santos-
Pinto et al. (2010).
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que na rede própria de farmácias populares, ou seja, basta apresentar 
documento oficial com foto, CPF e receita médica válida. 

O número de farmácias cadastradas como rede conveniada ao ATFP 
cresceu de 2.955 em 2006 (ano de início do programa) para 33.264 em 
2014. Isso representa um crescimento de mais de 1.025% desde sua criação, 
como pode ser visto no Gráfico 1.

Gráfico 1 • Evolução do programa ATFP e de sua cobertura municipal

Fonte: Elaboração própria, com base em  Sage (disponível em: http://189.28.128.178/sage/).

À medida que o número de farmácias conveniadas aumentava, sua 
cobertura municipal também se expandia. Em 2006, como mostra 
o Gráfico 1, apenas 11% dos municípios brasileiros tinham ao menos 
uma farmácia popular da rede privada credenciada. Em 2014, esse 
número subiu para 78%. Portanto, constata-se que o programa teve 
uma grande inserção nas cidades brasileiras. No entanto, como mos-
tra Emmerick et al. (2015), a entrada no programa nas regiões brasilei-
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ras se deu de maneira desigual. As regiões mais ricas, o Sul e o Sudeste, 
tiveram maior cobertura do que as regiões mais pobres, o Norte e o 
Nordeste. Em 2012, enquanto mais de 84% dos municípios do Sudeste 
tinham ao menos uma farmácia popular, esse número caía para 29% 
dos municípios da região Norte, indicando uma inserção no programa 
em função do desenvolvimento econômico da região. O programa, por 
conta de sua própria característica de depender dos incentivos dos em-
presários do setor de drogarias, inseriu-se mais intensamente em locais 
com maior demanda de medicamentos da rede privada de farmácias. 

O Gráfico 2 apresenta a evolução da proporção de farmácias privadas 
que aderiram ao programa. Enquanto em 2006 apenas 5% das farmácias 
e drogarias estavam cadastradas no programa, em 2013 o ATFP já atingia 
40% da rede privada de farmácias do Brasil.

Gráfico 2 • Evolução da proporção de farmácias privadas  
que aderiram ao programa

Fonte: Elaboração própria, com base em dados de Sage (disponível em: http://189.28.128.178/sage/) e Rais. 

Nota: A identificação de farmácias e drogarias baseou-se na CNAE 4771-7, comércio varejista de 
produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário. 
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Em 2006 o programa ATFP gastou quase R$ 50 milhões (em valo-
res constantes de 2012) com um total de meio milhão de usuários. 
Depois de crescente expansão até 2008, o programa passa por um 
processo de ajuste em 2009, tornando mais rígidas as regras de ope-
racionalização, com a introdução de novas normas sobre a validade 
das receitas médicas e a retenção de cópia delas por um período de 
cinco anos, entre outras (BRASIL, 2011). Tal contração durou até 
2010, e em 2011 o programa voltou a se expandir. No ano de 2012, 
o número de usuários já havia saltado para 14 milhões, gerando um 
gasto total da ordem de R$ 1,4 bilhão (preços de 2012). Entre 2006 
e 2012, período de análise do presente trabalho, o Governo Federal 
desembolsou cerca de R$ 3,5 bilhões (Gráfico 3).   

Gráfico 3 • Usuários e valores transferidos do ATFP entre 2006 e 2014

Fonte: Elaboração própria, com base em dados de Sage (disponível em: http://189.28.128.178/sage/). 

Os recursos para o programa ATFP representavam, em 2014, cerca 
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componente básico da assistência farmacêutica,6 compreendido pe-
los custeios com as farmácias do SUS, gerava um gasto de um pouco 
mais de R$ 1 bilhão, o programa ATFP custava R$ 2,4 bilhões em 
valores correntes7 (BRASIL, 2015). O programa representava, por-
tanto, mais do que o dobro do gasto do Ministério da Saúde com a 
aquisição de medicamentos para as farmácias públicas do SUS. 

Tal disparidade de magnitude gerou discussões sobre a possibilidade 
de uma eventual concorrência entre o programa ATFP e as farmácias 
básicas do SUS (concorrência na captação dos recursos e dos usuários). 
No entanto, o financiamento do componente básico da assistência 
farmacêutica é garantido pela Portaria 1.555/2013 (BRASIL, 2013), no 
valor mínimo de R$ 9,82 por habitante/ano, distribuído entre as três 
esferas administrativas (União, R$ 5,10; estados, R$ 2,36; e municípios 
também R$ 2,36). Na mesma medida, Carraro (2014) traz evidências 
de que apenas 16% dos usuários migraram das farmácias do SUS para 
o ATFP. A maioria dos usuários do programa adquiria o medicamento 
na própria rede privada de farmácias. Portanto, as evidências existentes 
indicam mais propriamente uma complementaridade à concorrência 
entre os programas de assistência farmacêutica do Governo Federal. 

O programa ATFP tornou-se a maior política de assistência farmacêu-
tica do Governo Federal, superando, inclusive, a soma dos investimen-
tos nas farmácias básicas do SUS e do primeiro modelo do programa. 
O programa gastou, em 2014, R$ 2,4 bilhões no atendimento a 18,9 
milhões de usuários, espalhados por 4.345 municípios brasileiros. A 

6 Corresponde à aquisição de medicamentos e insumos do elenco de Referência Nacional 
de Medicamentos (Rename), no âmbito da assistência básica de saúde.

7 Uma possível explicação para a elevada diferença das grandezas nos gastos reside 
no elevado valor de referência pago pelo Ministério da Saúde com a aquisição dos 
medicamentos, em comparação com o preço de aquisição das farmácias do SUS. Para uma 
análise mais profunda, ver Brasil (2011), Carraro (2014) e Silva (2014).
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grande escala de investimento e a inserção nos municípios tornam 
o programa o experimento ideal para se analisar o impacto do copa-
gamento sobre indicadores de saúde. O presente trabalho, portanto, 
concentrará sua análise na avaliação do impacto do segundo modelo 
de Farmácia Popular, o Aqui tem Farmácia Popular.

Estratégia empírica
A análise do impacto da política de copagamento sobre saúde é 
baseada em um painel de dados, por município e ano, das taxas de 
mortalidade, internação, gastos com e porcentagem de óbitos dos 
internados. Um potencial estimador do efeito causal do programa 
sobre a saúde poderia ser obtido por meio da estimação por mínimos 
quadrados ordinários do modelo a seguir:

onde  representa a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, 
a taxa de morbidade por 100 mil habitantes, a porcentagem de óbi-
tos dos internados ou a taxa de gastos com internação por 100 mil 
habitantes para o município i no ano t. Já  é a taxa de farmácias 
populares por 100 mil habitantes também no município i e no ano 
t. Os termos  e  são, respectivamente, os efeitos fixos de ano e de 
município.  é uma matriz de dados contendo os controles por fai-
xa etária da população. Por fim, 

 
é o termo de erro. O parâmetro 

 captaria o efeito causal da política sobre a saúde caso   fosse or-
togonal ao termo de erro, ou seja, se a inserção no programa, condi-
cional aos efeitos fixos e à estrutura etária, não fosse correlacionada 
com nenhuma característica não observada incluída no termo . 
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No entanto, como indica Emmerick et al. (2015), o aumento da 
oferta de medicamentos (entrada do programa ATFP) se deu, prin-
cipalmente, nas regiões Sudeste e Sul e, por conseguinte, nas áreas 
mais ricas, com população mais envelhecida, com maior número 
de farmácias. Ou seja, o aumento da oferta de medicamentos está 
correlacionado com a sua demanda. Tal correlação geraria, portanto, 
estimadores de MQO viesados. O viés tenderia a superestimá-los, 
na medida em que as regiões com mais idosos e com maior renda 
são também as com maior demanda por remédios, assim como com 
pior status de saúde e maiores taxas de mortalidade por diabetes, 
hipertensão, doenças circulatórias. Por exemplo, como a decisão de 
participar do programa é do próprio dono da farmácia, os que estão 
instalados em municípios com maiores incidências das doenças têm 
maiores incentivos a aderir ao ATFP, tornando o estimador de MQO 
positivamente enviesado. A captação do efeito causal do programa 
seria possível mediante a separação dos efeitos de oferta e demanda 
de medicamentos. Uma possibilidade consiste na utilização de uma 
fonte de variação exógena para a oferta de medicamentos, por meio 
do ATFP, sobre os indicadores de saúde. 

O cadastramento no programa ATFP requer a presença de um far-
macêutico responsável na drogaria, dependendo da apresentação de 
dois documentos comprobatórios. Além disso, a renovação anual do 
cadastro da farmácia no programa requer, novamente, os mesmos 
documentos. Conclui-se, portanto, que a entrada do programa nos 
municípios brasileiros depende do estoque inicial de farmacêuticos 
nessas cidades. Nesse sentido, a interação da taxa de farma- 
cêuticos no período-base do programa com uma tendência de tempo 
representa uma fonte de variação exógena para a expansão do pro-
grama ATFP nos municípios brasileiros. Os municípios com as maio-
res taxas de farmacêuticos em 2006 tiveram uma vantagem na ex-
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pansão do programa. Mais especificamente, o acesso aos 
medicamentos do programa Farmácia Popular crescerá mais rapida-
mente nos municípios com maiores taxas de farmacêuticos no pe-
ríodo-base em relação aos municípios com poucos farmacêuticos, 
dado que a oferta de farmacêuticos tende a ser inelástica. A presen-
ça de farmacêuticos no período-base, interagida com uma tendência 
de tempo, fornece, portanto, uma variação exógena para a oferta de 
medicamentos nos municípios brasileiros. 

Assim, emprega-se a taxa de farmacêuticos no ano de início do progra-
ma (2006) multiplicada por uma tendência de tempo como variável 
instrumental da inserção das farmácias populares. Com isso, estima-se 
um modelo de mínimos quadrados ordinários em dois estágios no 
qual a equação de primeiro estágio será do tipo:

em que o termo “ ” é a variável instrumental taxa de 
farmacêuticos por 100 mil habitantes no período-base multiplicada 
por uma tendência linear de tempo. A equação de segundo estágio 
correspondente é dada por:

onde  também é a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, a 
taxa de morbidade por 100 mil habitantes, a porcentagem de óbi-
tos dos internados ou a taxa de gastos com internação por 100 mil 
habitantes para o município i no ano t. O termo  é a taxa de far-
mácias populares por 100 mil habitantes no município i e no ano t 
estimada em (2). Portanto,  é o coeficiente de interesse. Os termos 
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 e  representam, respectivamente, os efeitos fixos de tempo e de 
munícipio. O termo  inclui um conjunto de variáveis de controle 
da estrutura etária da população do município i no ano t. Por fim, 
o termo de erro está representado por . Todas as regressões são 
ponderadas pelo tamanho da população de cada município, e os er-
ros-padrão são clusterizados ao nível do município, de modo a estimar 
coeficientes robustos à autocorrelação serial e à heterocedasticidade.

A hipótese de identificação do modelo é que a variável instrumental 
está correlacionada com a taxa de farmácias populares, mas não está 
correlacionada com o termo de erro , condicional aos efeitos fixos 
e aos controles. Como verificado, o arcabouço institucional do pro-
grama ajuda a validar a hipótese de correlação entre o instrumento 
e a variável de interesse, na medida em que a inserção do programa 
depende da presença de farmacêuticos. Na seção seguinte, o teste da 
estatística F será feito para corroborar tal hipótese. 

Por outro lado, dados os efeitos fixos de ano, município e controles 
da estrutura etária da população, é razoável considerar que a inte-
ração entre farmacêuticos no período-base e a tendência de tempo 
não estaria correlacionada com o termo de erro da equação (3).  As 
variáveis que poderiam influenciar a entrada do programa – ciclos 
econômicos e epidemiológicos, situação inicial da infraestrutura de 
saúde, condição econômica inicial e estrutura etária da população – já 
estão controladas. Na seção seguinte, alguns testes serão feitos com o 
intuito de fortalecer a hipótese de identificação. Construíram-se dois 
instrumentos alternativos – balconista de farmácia e trabalhadores 
do comércio por 100 mil habitantes –, ambos no período-base e em 
interação com tendências lineares de tempos, para trazer evidências 
de que o número de farmácias ou a infraestrutura econômica da região 
não são os determinantes da entrada do programa. 
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Resultados
Primeiro estágio
As regressões do primeiro estágio do impacto do número de farma-
cêuticos no período-base interagido com uma tendência de tempo 
sobre a taxa de farmácias populares, como especificado pela equação 
(2), são apresentadas nas colunas (1) a (4) da Tabela 1. Na coluna (1), 
reporta-se uma estimativa de mínimos quadrados ordinários sim-
ples, sem nenhum tipo de controle. Já na coluna (2), acrescentam-se 
efeitos fixos de ano e de município. Na coluna (3), incluiu-se uma 
ponderação pelo tamanho populacional de cada município. Por fim, 
a especificação mais completa inclui ainda as variáveis de controle 
por estrutura etária da população. 

Em todas as quatro estimativas, a taxa de farmacêuticos no perío-
do-base impacta positivamente a expansão do programa Farmácia 
Popular nos municípios. O efeito é significativo em 1% para todas 
as especificações. O resultado da coluna (4) indica que um aumento 
de uma unidade da variável de interesse gera um efeito de aumento 
da taxa de farmácias populares em 0,028 (o que representa um cres-
cimento de 0,8% da taxa média de farmácias populares). A inclusão 
dos controles, no entanto, fez com que o coeficiente estimado caísse 
de 0,06 para 0,02, mantendo ainda seu nível de significância. Ao 
realizar o teste F do instrumento, verificaram-se valores maiores 
que 10 em todas as especificações, com variações entre 24.813 e 149. 
Dessa forma, as evidências nos permitem rejeitar a hipótese de que 
o instrumento é fraco.

Construíram-se de modo análogo dois instrumentos alternativos – a 
taxa de balconistas de farmácia no período-base e a taxa de trabalha-
dores de outros setores do comércio no mesmo período – interagido 
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Tabela 1 • Primeiro estágio: impacto da taxa de farmacêuticos  
nas farmácias populares 

Variável dependente: taxa de farmácia popular por 100 mil habitantes 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Farmacêutico
0,0629 0,0447 0,0423 0,0287

(0,0004)*** (0,0022)*** (0,0036)*** (0,0023)***

Atendente  
de farmácia

0,0440 0,0272 0,0113 0,0030

(0,0004)*** (0,0015)*** (0,0031)*** (0,0021)

Outros
0,0021 0,0013 0,0004 0,0001

(0,0000)*** (0,0001)*** (0,0001)*** (0,0001)

Média var. dep. 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618

Média var. indep. 36,336 36,336 36,336 36,336 36,429 36,429 36,429 36,429 1.006,645 1.006,645 1.006,645 1.006,645

Observações 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591

R2 0,2574 0,4259 0,5456 0,6005 0,1759 0,3964 0,4854 0,5767 0,2178 0,4025 0,4877 0,5762

Nº de municípios 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507

F-parcial 24.813,26 407,62 141,81 149,96 15.279,14 319,88 13,07  2,16 19.937,28 80,91 9,47 0,51

Modelo OLS OLS OLS OLS OLS OLS OLS OLS OLS OLS OLS OLS

EF de tempo  
e município Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim

Peso Não Não Sim Sim Não Não Sim Sim Não Não Sim Sim

Faixa etária Não Não Não Sim Não Não Não Sim Não Não Não Sim
 
Fonte: Elaboração própria. 
Notas: A tabela representa as estimativas para o primeiro estágio. Nas colunas (1) a (12), a variável 
dependente é a taxa de farmácias populares por 100 mil habitantes. Nas colunas (1) a (4), a variável de 
interesse é a taxa de farmacêuticos por 100 mil habitantes em 2006 multiplicada por uma tendência 
de tempo. Nas colunas (5) a (8) e (9) a (12), as variáveis de interesse são, respectivamente, as taxas de 
balconistas de farmácia e de trabalhadores de outros setores do comércio por 100 mil habitantes no 
período-base multiplicadas por uma tendência de tempo. As colunas (2), (6) e (10) incluem os efeitos 
fixos de ano e de município. A especificação das colunas (3), (7) e (11) adiciona a ponderação pelo 
tamanho populacional de cada município. Já as colunas (4), (8) e (12) acrescentam 17 variáveis de controle 
da estrutura etária da população. Erros-padrão robustos à autocorrelação serial intramunicípios entre 
parênteses. Significância: ***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1.

Revista do BNDES 47 | Junho de 2017
Efeitos do copagamento de medicamentos sobre a saúde no Brasil:  

evidências do programa Aqui Tem Farmácia Popular

8988



com uma tendência linear de tempo para fortalecer a hipótese de 
identificação. As colunas (8) e (12), que contêm especificações mais 
completas, mostram que os dois instrumentos alternativos não são 
correlacionados com o número de farmácias populares. Na mesma 
medida, o teste F apresenta estimativas, respectivamente, de 2,16 e 
0,51, valores indicativos de que os instrumentos são fracos. 

Conclui-se, portanto, que além de o número de farmacêuticos estar 
correlacionado com o de farmácias populares, há evidências que for-
talecem a hipótese de que o impacto da variável instrumental sobre a 
saúde se dá somente por meio da expansão das farmácias populares, 
e não pelo termo de erro da equação (3). 

Impacto do programa ATFP 
sobre a mortalidade
A Tabela 2 apresenta os primeiros resultados do impacto da inserção 
do programa Farmácia Popular sobre as taxas de mortalidade por 
grupos de doenças nos municípios brasileiros. Cada célula da tabela 
apresenta a estimativa do coeficiente da taxa de farmácias populares. 
A primeira coluna reporta os resultados do modelo de mínimos qua-
drados ordinários, enquanto a segunda coluna representa os resultados 
do segundo estágio do modelo de variáveis instrumentais. Todas as 
regressões incluem os efeitos fixos de ano e município, a ponderação 
pelo tamanho populacional de cada município e os controles por 
estrutura etária. 

Os resultados de ordinary least squares (OLS) indicam uma correla-
ção positiva entre farmácias populares e taxa de mortalidade para o 
total das doenças, neoplasmas, doenças nervosas, respiratórias e de 
causas externas. Por outro lado, indicam uma correlação negativa 
para doenças circulatórias. No entanto, tais estimativas são incapazes 
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de capturar o efeito causal das farmácias populares sobre a saúde, na 
medida em que existem problemas por variável omitida, causalidade 
reversa, entre outros. Como mencionado anteriormente, o modelo de 
mínimos quadrados ordinários não consegue separar os efeitos de oferta 
e demanda sobre os indicadores de saúde, reportando estimadores 
viesados. Como esperado, os estimadores de OLS superestimam o 
efeito do programa. Há um viés positivo atuando por conta do efeito 
da demanda, em que os locais com maiores taxas de mortalidade 
são os que sofreram maior expansão do programa. Os resultados do 
modelo de variáveis instrumentais, ao solucionar tais inconsistências, 
nos permitem inferir a relação causal do programa sobre a saúde.

As estimativas obtidas pelo modelo IV indicam que o aumento de 
farmácia popular em uma unidade geraria uma diminuição de 1,3 na 
taxa de mortalidade por doenças circulatórias. O impacto sobre os 
outros grupos de doenças não é significativo. Os impactos sobre o 
total de doenças endócrinas, digestivas e de causas externas, apesar 
de não significativos, mudam de positivo para negativo. Assim, fica 
claro que as estimativas de OLS estavam enviesando positivamente 
o impacto das farmácias populares sobre a saúde. O impacto sobre 
as doenças circulatórias representa uma queda de 0,8% sobre a média 
dessa taxa (159,7), significando que o aumento do número de farmácia 
popular em 1 geraria queda de 0,8% na taxa de mortalidade por doen-
ças circulatórias para cada 100 mil habitantes. O resultado positivo 
em doenças do sistema nervoso é decorrente do aumento do grupo 
de “Outras doenças degenerativas do sistema nervoso”, que inclui 
Alzheimer e atrofia cerebral. Não há evidências na literatura sobre 
os efeitos dos medicamentos do programa sobre essas morbidades, 
indicando que o efeito captado seja oriundo de sua pequena taxa de 
mortalidade média (8,49), bem abaixo de todas as outras doenças.
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Tabela 2 • Impacto do programa ATFP sobre as taxas de mortalidade  
por causa de óbito

Variável dependente: taxa de  

mortalidade por 100 mil  

habitantes por grupos de doença

Farmácia popular

OLS  IV

Total 0,3847 -0,6911

(0,1261)*** (0,7619)

Infecciosas -0,0049 -0,0708

(0,0176) (0,0726)

Neoplasmas 0,0848 0,0706

(0,0263)*** (0,1481)

Endócrinas 0,0279 -0,2496

(0,0239) (0,1679)

Nervoso 0,0738 0,2739

(0,0095)*** (0,0529)***

Circulatórias -0,3170 -1,3520

(0,0765)*** (0,3556)***

Respiratórias 0,0777 0,1576

(0,0285)*** (0,1518)

Digestivas 0,0233 -0,1125

(0,0149) (0,0725)

Gravidez 0,0146 0,0239

(0,0110) (0,0726)

(continua)
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(continuação)

 Farmácia popular

OLS  IV

Causas externas 0,2423 -0,2061

(0,0561)*** (0,3286)

Outras 0,0833 0,2889

(0,0723) (0,2282)

Observações 71.591  71.591

Número de municípios 5.507 5.507

EF de tempo e município Sim Sim

Peso Sim Sim

Faixa etária Sim  Sim

Fonte: Elaboração própria.
Notas: Cada célula da tabela representa o impacto das farmácias populares sobre a taxa de morta-
lidade por causa de óbito. A primeira coluna apresenta os resultados para o modelo de mínimos 
quadrados ordinários, enquanto a segunda coluna apresenta os resultados do segundo estágio das 
regressões de variáveis instrumentais. Todas as regressões incluem os efeitos fixos de tempo e mu-
nicípio, a ponderação e o controle por faixa etária. A variável de interesse e instrumental para os 
grupos de doenças do sistema nervoso, respiratórias e outras foi multiplicada por uma dummy igual 
a 1 para períodos posteriores a 2010 (inclusive), com o objetivo de captar o efeito dos medicamentos 
que entraram em 2010 no programa. Erros-padrão robustos à autocorrelação serial intramunicípios 
entre parênteses. Significância: ***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1.

A queda na mortalidade por doenças circulatórias pode ser decomposta 
por causas especificas, como pode ser visto na Tabela 3. Observa-se, en-
tão, que quase a totalidade do efeito do programa sobre essas doenças foi 
decorrente da diminuição da mortalidade por doenças isquêmicas do 
coração e cerebrovasculares, como infarto e acidentes vasculares cere-
brais. Há uma queda de 1,3% e 1,0% sobre a média, respectivamente, das 
doenças isquêmicas e cerebrovasculares. Conclui-se, portanto, que o im-
pacto do programa se concentrou sobre os efeitos agudos (com elevada  
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Tabela 3 • Impacto do programa ATFP sobre as taxas de mortalidade por  
doenças circulatórias

Variável dependente: taxa de mortalidade por 100 mil habitantes por tipo de doença circulatória

Circulatórias Febre 

reumática

Reumáticas 

crônicas

Hipertensão Isquemia Cardiopul-

monar

Outras  

doenças do 

coração

Cerebrovascular Artérias Veias Outras

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Farmácia popular 

-1,3520 0,0007 0,0073 -0,1836 -0,6089 -0,0594 -0,0005 -0,5102 -0,0022 0,0175 -0,0126

(0,3556)*** (0,0014) (0,0095) (0,1192) (0,1984)*** (0,0286)** (0,1185) (0,1250)*** (0,0364) (0,0151) (0,0038)***

Média var. dep. 159,792 0,064 0,924 21,236 46,074 2,925 32,529 50,157 4,248 1,402 0,229

Coef./Média (em %) -0,846 1,094 0,790 -0,865 -1,322 -2,031 -0,002 -1,017 -0,052 1,248 -5,502

Observações 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591

R2 0,1211 0,0006 0,0027 0,1385 0,0732 0,0077 0,0071 0,0337 0,0069 0,0059 -0,0014

Número de municípios 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507

Modelo IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

EF de tempo e 
município

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Peso Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Faixa etária Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Fonte: Elaboração própria. 
Notas: A tabela apresenta as estimativas para o segundo estágio do modelo de variáveis instrumentais. 
A variável dependente é a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes por causa de óbito. A variável de 
interesse é a taxa de farmácias populares por 100 mil habitantes. Todas as regressões incluem os efeitos 
fixos de tempo e município, a ponderação e o controle por faixa etária. Erros-padrão robustos à auto-
correlação serial intramunicípios entre parênteses. Significância: ***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1. 
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capacidade de acarretar óbito) das doenças circulatórias. Os resultados  
corroboram as evidências existentes na literatura que apontam uma 
relação entre o tratamento com medicamentos para hipertensão, 
diabetes e dislipidemia e a diminuição dos riscos de mortalidade 
por doenças cardiovasculares.

Quando analisado o impacto do programa diretamente sobre as doenças 
tratadas que podem acarretar óbito, ou seja, aquelas em que o medicamen-
to é disponibilizado pelo programa (Tabela 4), verifica-se que, enquanto 
os modelos de OLS nos davam efeitos positivos e não significativos, os 
modelos com variável instrumental passaram a reportar coeficientes 
negativos, mas ainda não significativos, com exceção de dislipidemia. 
O programa diminui a taxa de mortalidade por dislipidemia em 0,02, 
o que representa uma variação negativa de 3,18% da taxa média. 

Como conclusão, constata-se que o programa foi capaz de reduzir 
as taxas de mortalidade por doenças isquêmicas do coração, doenças 
cerebrovasculares e dislipidemia, indicando que seus efeitos incidiram 
naquelas doenças de curso mais acelerado e que podem levar à morte 
em um curto período de tempo, sendo agravadas ainda pela presença 
de diabetes e hipertensão. Em última instância, o programa impactou 
aquelas doenças agudas que têm seu risco aumentado por diabetes e 
hipertensão, como sugerido pela discussão na literatura. 

Impacto do programa ATFP 
sobre as internações
Mediu-se o impacto do programa sobre as internações. A Tabela 5 apre-
senta os coeficientes estimados para a farmácia popular nos modelos de 
mínimos quadrados ordinários e para os de mínimos quadrados em dois 
estágios. Enquanto a coluna da esquerda apresenta os resultados para 
OLS, a da direita reporta para instrumental variable (IV). O primeiro
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modelo nos dá estimativas negativas e significativas para doenças in-
fecciosas, circulatórias e respiratórias. No entanto, para o modelo 
de variáveis instrumentais, os coeficientes para doenças infecciosas 
e respiratórias deixam de ser significativos. Na mesma medida, os 
de neoplasmas, endócrinas, do sistema nervoso e digestivas passam 
a sê-lo. O aumento de uma farmácia popular por 100 mil habitantes 
ocasionaria uma queda de 3,2 internações para neoplasmas, 3,8 para 
doenças endócrinas, 0,9 para doenças do sistema nervoso, 6,7 para 
circulatórias e 5,8 para digestivas.

Os efeitos para os grupos de doenças endócrinas e circulatórias 
podem ser interpretados como decorrência direta do aumento da 
oferta de medicamentos para diabetes e hipertensão por meio do 
programa ATFP. Assim, houve uma redução de 1,8% na média da 
taxa de morbidade para doenças endócrinas e 0,8% para doenças 
circulatórias. Por outro lado, a queda nas internações por doenças 
do sistema nervoso pode ser consequência da presença, nesse grupo, 
de acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios. Tal doença 
caracteriza-se como um pequeno AVC reversível em um período de 
24 horas. Diabetes, hipertensão e dislipidemia são fatores de risco 
para a ocorrência dessas doenças, e, portanto, a manutenção do 
tratamento anti-hipertensivo e antidiabético impacta a queda dos 
acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios. O aumento 
de uma farmácia popular gera uma queda de 0,9 nas doenças do 
sistema nervoso, o que representa uma diminuição de 0,9% sobre 
sua taxa média de internações. 

Na mesma medida, a diminuição das internações por neoplasmas 
e doenças do sistema digestivo pode ser vista como consequência 
dos efeitos de transbordamento do impacto do programa. Como 
discutido no arcabouço conceitual, a diabetes está associada com  
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Tabela 5 • Impacto do programa ATFP sobre as taxas de internações  
por doença

 
Variável dependente: taxa de 
internação por 100 mil habitantes  
por grupos de doença

Farmácia popular

OLS  IV

Total
-5,1968 -27,5399

(4,7045) (22,9093)

Infecciosas

-2,0894 -3,4691

(0,4854)*** (2,2284)

Neoplasmas
0,4955 -3,2288

(0,3497) (1,8405)*

Endócrinas
-0,1106 -3,8506

(0,1945) (1,0791)***

Nervoso
0,0000 -0,9899

(0,1355) (0,4414)**

Circulatórias
-1,9967 -6,7157

(0,5715)*** (3,3049)**

Respiratórias
-3,1665 3,4247

(0,7057)*** (2,6347)

Digestivas
-0,1980 -5,8888

(0,4023) (2,1522)***

(continua)
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(continuação)

 Farmácia popular

OLS  IV

Gravidez
-0,4774 -0,2996

(1,4733) (7,6615)

Causas externas
0,3122 -1,6104

(0,4444) (2,6368)

Outras
1,4843 -4,6687

(1,1345) (3,6948)

Observações 71.591  71.591

Número de municípios 5.507 5.507

EF de tempo e município Sim Sim

Peso Sim Sim

Faixa etária Sim  Sim

Fonte: Elaboração própria.
Notas: Cada célula representa o impacto das farmácias populares sobre a taxa de internações 
por doença. A primeira coluna apresenta os resultados para o modelo de mínimos quadrados 
ordinários, enquanto a segunda coluna apresenta os resultados do segundo estágio das regressões 
de variáveis instrumentais. Todas as regressões incluem os efeitos fixos de tempo e município, a 
ponderação e o controle por faixa etária. A variável de interesse e instrumental para os grupos de 
doenças do sistema nervoso, respiratórias e outras foi multiplicada por uma dummy igual a 1 para 
períodos posteriores a 2010 (inclusive), com o objetivo de captar o efeito dos medicamentos que 
entraram em 2010 no programa. Erros-padrão robustos à autocorrelação serial intramunicípios 
entre parênteses. Significância: ***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1.
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Tabela 6 • Impacto do programa ATFP sobre as taxas de internações  
das doenças tratadas

Diabetes Hipertensão Asma Dislipidemia Parkinson Glaucoma Osteoporose Rinite

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Farmácia 
popular 

-0,2678 -3,5110 -0,7711 -4,5156 -1,0098 1,9004 -0,0052 -0,0236 -0,0417 -0,0680 0,0171 -0,0427 -0,0037 -0,0037 -0,0045 -0,0061

(0,1002)*** (0,6137)*** (0,1549)*** (0,8330)*** (0,2328)*** (0,9026)** (0,0067) (0,0227) (0,0116)*** (0,0290)** (0,0073)**(0,0242)*(0,0016)** (0,0058) (0,0014)*** (0,0035)*

Média var. 
dep.

85,14 85,14 117,874 117,874 228,547 228,547 0,214 0,214 2,684 2,684 1,176 1,176 0,28 0,28 0,119 0,119

Coef./Média 
(em %)

-0,315 -4,124 -0,654 -3,831 -0,442 0,832 -2,430 -11,028 -1,554 -2,534 1,454 -3,631 -1,321 -1,321 -3,782 -5,126

Observações 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591 71.591

R2 0,0708 -0,0624 0,0545 -0,0031 0,1573 0,1494 0,0065 0,0061 0,0086 0,0082 0,0596 0,0517 0,0138 0,0138 0,0050 0,0050

Número de 
municípios

5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507 5.507

Modelo OLS IV OLS IV OLS IV OLS IV OLS IV OLS IV OLS IV OLS IV

EF de tempo  
e município

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Peso Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Faixa etária
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Fonte: Elaboração própria. 
Notas: A tabela apresenta as estimativas para os modelos de mínimos quadrados ordinários e de variável 
instrumental. A variável dependente é a taxa de internações por 100 mil habitantes por doença.  
A variável de interesse é a taxa de farmácias populares por 100 mil habitantes. A variável de interesse 
e instrumental para asma, dislipidemia, Parkinson, glaucoma, osteoporose e rinite foi multiplicada por 
uma dummy igual a 1 para períodos posteriores a 2010 (inclusive), com o objetivo de captar o efeito 
dos medicamentos que entraram em 2010 no programa. Todas as regressões incluem os efeitos fixos de 
tempo e município, a ponderação e o controle por faixa etária. Erros-padrão robustos a autocorrelação 
serial intramunicípios entre parênteses. Significância: ***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1. 

Revista do BNDES 47 | Junho de 2017
Efeitos do copagamento de medicamentos sobre a saúde no Brasil:  

evidências do programa Aqui Tem Farmácia Popular

103102



o aumento de risco de alguns tipos de cânceres (principalmente 
de fígado e pâncreas), de refluxos gastroesofágicos e de dispepsia 
(doenças que fazem parte do grupo de morbidades do sistema di-
gestivo). Assim, o aumento do adequado controle da glicose com 
os medicamentos disponibilizados pelo programa está diminuindo 
em 3,2 a taxa de internação por neoplasmas, concentrando-se em 
tumores benignos, e em 5,8 a taxa por doenças digestivas (em quase 
sua totalidade sobre refluxos e dispepsia), o que corresponde a uma 
queda sobre a taxa média de 1,1% e 0,9%, respectivamente.  

A compreensão das consequências do programa para os grandes 
grupos de doenças fica mais claro quando se analisam especifi-
camente as enfermidades com medicamentos distribuídos pelo 
programa. A Tabela 6 reporta os efeitos do programa para as 
doenças tratadas nos modelos OLS e IV, ambos com sua especi-
ficação mais completa. Enquanto o modelo de OLS nos dá uma 
estimativa de -0,2 para diabetes, o de IV estima -3,5, ou seja, o 
aumento de uma farmácia popular por 100 mil habitantes gera 
uma diminuição de 3,5 na taxa de internação também por 100 
mil habitantes, representando uma queda de 4,1% sobre a taxa 
média. Já para a hipertensão, o estimador foi de -4,5, uma queda 
de 3,8% da taxa média. A diminuição nas internações por diabe-
tes e hipertensão é o que explica, em grande medida, a queda das 
doenças endócrinas e circulatórias vistas na Tabela 5. 

O programa ATFP ainda impacta negativamente as taxas de 
internações por doença de Parkinson (-0,06), glaucoma (-0,04) 
e rinite (-0,006). Apesar de essas doenças terem entrado no pro-
grama apenas em 2010, algum efeito de diminuição já é sentido 
nos dados até 2012. 
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O programa não surtiu efeito para as internações de dislipidemia e os-
teoporose. A asma apresenta, em um primeiro momento, um resultado 
inusitado: aumento de 1,9, representando crescimento de 0,8% sobre sua 
taxa média. No entanto, tal efeito pode ser consequência da contraindi-
cação do consumo de betabloqueadores para pacientes com problema 
respiratório. Com a introdução do programa, muitos pacientes com 
problemas hipertensivos, incluindo os que também têm asma, passaram 
a se tratar com os medicamentos betabloqueadores, distribuídos gratui-
tamente pelo ATFP. Como uma externalidade negativa desse processo, 
pode ter havido um aumento da taxa de internação por asma. 

Análise de custo-benefício
Uma forma de obter um cálculo aproximado da relação entre o custo 
e o benefício do programa ATFP é comparar o quanto foi investido no 
programa e o quanto foi economizado em termos de gastos médicos 
com a diminuição nas taxas de internação e de vidas salvas com a 
diminuição nas taxas de mortalidade. Os gastos com saúde para cada 
uma das doenças podem ser estimados por: 

onde  é o gasto previsto, calculado por meio dos coeficientes 
estimados por IV.

Assim,  pode ser obtido para a condição contrafactual de  = 0. 
Tal cenário corresponde ao montante de gasto com saúde que seria 
despendido caso não houvesse o programa ATFP entre 2006 e 2012 para 
os 5.507 municípios analisados. A diferença entre o gasto observado e 
o previsto (  = 0) é a economia na taxa de gastos com internação por 
100 mil habitantes por município e ano proporcionada pelo programa. 
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A Tabela 7 apresenta os gastos com internação por hipertensão, diabetes 
e asma observados entre 2000 e 2012, assim como seu contrafactual, 
já transformados em números absolutos (multiplicados por popula-
ção do município de 100 mil habitantes) e colapsados por ano. Os 
resultados sugerem que, caso não houvesse o programa ATFP, o SUS 
despenderia quase R$ 150 milhões a mais para cobrir as internações 
pelas doenças selecionadas. Assim, o programa gerou uma diminuição 
de 7,3% nos gastos com internação em relação ao previsto entre 2006 e 
2012. Deve-se destacar, no entanto, que as internações por asma estão 
agindo no sentido de aumentar os gastos com internação. Os efeitos 
adversos dos medicamentos betabloqueadores parecem minimizar os 
benefícios do programa.

Tabela 7 • Simulações contrafactuais: gastos com internação (em reais  
de 2012) observados e previstos

Ano

Gastos com internação por hipertensão, 

diabetes e asma

Observado Previsto

2000 424.480.428 424.480.428

2001 391.208.577 391.208.577

2002 376.610.026 376.610.026

2003 345.513.484 345.513.484

2004 320.824.639 320.824.639

2005 290.621.828 290.621.828

2006 263.433.485 268.557.770

2007 277.666.091 286.404.616

(continua)
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(continuação)

Ano
Gastos com internação por hipertensão, 

diabetes e asma

Observado Previsto

2008 270.835.962 282.244.055

2009 297.480.773 316.562.425

2010 283.142.702 307.912.389

2011 265.021.763 300.780.620

2012 227.949.837 272.526.761

Gasto total, 2006-2012 1.885.530.613 2.034.988.636

Economia de gastos, 2006-2012 - 149.458.023

Economia de gastos, 2006-2012 
(como % do previsto)

 7,3%

Fonte: Elaboração própria. 
Notas: A simulação contrafactual é baseada no modelo (4) e usa a especificação mais completa, incluin-
do os efeitos fixos de tempo e município, a ponderação e o controle por faixa etária. Erros-padrão robus-
tos à autocorrelação serial intramunicípios entre parênteses. Significância: ***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1.

O Gráfico 4 apresenta os mesmos resultados da Tabela 7. Entre 2000 
e 2006, há forte queda nos gastos totais em decorrência da diminui-
ção nos gastos com internação por asma, principalmente para a faixa 
etária de até 14 anos. Com a introdução do programa em 2006, há 
um aumento do gasto médio com internação por asma, em especial 
para as pessoas com mais de 40 anos. Tal efeito, possivelmente, é 
oriundo das consequências adversas dos medicamentos para hiper-
tensão. A partir de 2010, com a entrada dos medicamentos para asma 
no programa ATFP, os gastos com essa morbidade voltaram a cair. 
Os benefícios dos medicamentos para asma, provavelmente, suplan-
tam os malefícios dos betabloqueadores nesse último período. Ainda 

Efeitos do copagamento de medicamentos sobre a saúde no Brasil:  
evidências do programa Aqui Tem Farmácia Popular

107



como pode ser verificado, o impacto do programa na diminuição dos 
gastos com internação foi pequeno entre 2006 e 2008. Somente a 
partir de 2009 é que há considerável aumento da diferença entre os 
gastos observados e os previstos, possivelmente como consequência 
da maior expansão do programa pelos municípios brasileiros, pela 
gratuidade dos medicamentos para diabetes e hipertensão e pela en-
trada dos antiasmáticos no rol de medicamentos do programa. 

Gráfico 4 • Simulações contrafactuais: gastos com internação  
(R$ milhões de 2012) observados e previstos
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Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Gráfico baseado nos resultados da Tabela 7.

Os benefícios do programa, no entanto, não se resumem apenas à queda de 
gastos com internações. As vidas salvas por doenças circulatórias também 
devem ser mensuradas para obtermos uma medida do custo-benefício 
do programa. Substituindo-se mortalidade na equação (4) por gastos e 
utilizando-se os coeficientes obtidos na Tabela 3, coluna (1), tem-se a 
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estimação da taxa de mortalidade por 100 mil habitantes observada 
e prevista (no caso de   = 0) para as doenças circulatórias por mu-
nicípio e ano. Com isso, pode-se mensurar o número de vidas salvas 
pelo programa. A Tabela 8 apresenta o número absoluto de mortes 
observadas e previstas no período entre 2000 e 2012, colapsadas por 
ano. Os resultados mostram que o programa salvou mais de 113 mil 
vidas de males das doenças circulatórias, o que representa uma dimi-
nuição de 4,8% sobre a mortalidade total prevista entre 2006 e 2012. 

O Gráfico 5 apresenta os mesmos resultados da Tabela 8. A dinâmica 
do impacto do programa sobre a mortalidade é similar ao verificado 
sobre gastos com internação hospitalar. A partir de 2009, com o au-
mento de velocidade na expansão do programa e com a gratuidade 
dos medicamentos para diabetes e hipertensão, a diferença entre a 
mortalidade observada e a prevista foi aumentando. Se em 2006, 
o programa ATFP salvou quase 4 mil vidas, em 2012 esse número 
chegou a quase 34 mil vidas. Verifica-se que quanto maior o tempo 
de exposição ao programa, maior o número de vidas salvas por ano, 
possivelmente em decorrência do aumento do valor investido e do 
percentual de municípios cobertos pelo programa.

Entre 2006 e 2012, o valor presente do custo do programa Aqui 
Tem Farmácia Popular, considerando-se uma taxa de desconto de 
0%, para ser conservador, foi de R$ 3,5 bilhões a preços de 2012. Na 
mesma medida, verificamos que o programa gerou uma diminuição de  
R$ 150 milhões, também a preços de 2012, nos gastos com internação 
e salvou mais de 113 mil vidas no período de análise.
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Tabela 8 • Simulações contrafactuais: mortalidade observada e prevista

Ano
Mortalidade por doenças circulatórias

Observado Previsto

2000 258.057 258.057

2001 260.686 260.686

2002 265.198 265.198

2003 271.903 271.903

2004 283.634 283.634

2005 283.190 283.190

2006 302.831 306.727

2007 308.954 315.597

2008 317.828 326.500

2009 320.507 335.012

2010 327.235 346.064

2011 336.367 363.548

2012 334.858 368.743

Mortalidade total, 2006-2012 2.248.581 2.362.189

Mortes evitadas, 2006-2012 113.609

Mortes evitadas, 2006-2012  
(como % do previsto)

 4,8%

Fonte: Elaboração própria. 
Notas: A simulação contrafactual é baseada no modelo (4) e usa a especificação mais completa, incluindo 
os efeitos fixos de tempo e município, a ponderação e o controle por faixa etária. Erros-padrão robustos à 
autocorrelação serial intramunicípios entre parênteses. Significância: ***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1.

Para comparar os benefícios com os custos, o valor estatístico da vida 
será utilizado para monetizar as vidas salvas pelo programa. Dados 
os valores despendidos e de benefícios com o ATFP, pode-se concluir 
que, se o valor estatístico para cada vida for superior a R$ 30.133,15, 
o benefício do programa é superior ao seu custo. 
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Gráfico 5 • Simulações contrafactuais: mortalidade (em mil) observada  
e prevista
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Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Gráfico baseado nos resultados da Tabela 8.

Estimativas preliminares para o valor estatístico da vida no Brasil 
chegam a valores entre R$ 740 mil e R$ 5,7 milhões a preços de 2012 
(CORBI et al., 2006). As evidências internacionais para países em 
desenvolvimento, no geral, também encontram um intervalo parecido 
(VISCUSI; ALDY, 2003). No entanto, a idade impacta o valor estatístico 
da vida (VISCUSI; ALDY, 2003). Mais precisamente, a relação entre 
as duas variáveis seria uma curva em formato de U invertido, ou seja, 
o valor da vida aumenta com a idade até atingir o seu pico na maturi-
dade e depois diminui com a velhice (ALDY; VISCUSI, 2008). Como 
o maior impacto do programa se dá sobre as faixas etárias acima dos 
40 anos, é apropriado trabalhar com esse grupo específico para mensu-
rar o custo-benefício do programa. Aldy e Viscusi (2008) encontram, 
para pessoas acima de 45 anos, um intervalo entre US$ 1,79 milhão e  
US$ 8,7 milhões (em valores de 2000) para o valor estatístico da vida nos 
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Estados Unidos. Alguns estudos trabalham com uma elasticidade renda 
do valor estatístico da vida entre 0,6 e 1,25 para ajustar o valor da vida 
por diferenças de renda, permitindo, por exemplo, extrapolar o valor da 
vida nos Estados Unidos para o Brasil (BARHAM, 2011).8 Utilizando-se 
esse método e trabalhando-se com uma elasticidade renda do valor da 
vida de 1,25 (para uma estimativa mais conservadora), encontrou-se 
que o valor estatístico da vida para pessoas acima de 45 anos varia entre 
R$ 430 mil e R$ 2,1 milhões a preços de 2012 no Brasil.9 Usando-se o 
menor valor do intervalo, conclui-se que o benefício do programa foi de, 
pelo menos, R$ 49 bilhões a preços de 2012, bem superior ao seu custo, 
gerando uma razão benefício-custo de 13,7. 

Deve-se lembrar que o presente cálculo não leva em consideração os ga-
nhos de eficiência e produtividade hospitalar para a economia com a 
diminuição das internações, o que tornaria as estimativas ainda mais 
positivas. Na mesma medida, como apontado por Mahoney (2005), os 
benefícios da manutenção do tratamento médico podem demorar a 
gerar consequências para a saúde, de modo que as melhorias de saúde 
analisadas nos sete anos do programa Farmácia Popular representam 
apenas o limite inferior dos benefícios do programa. 

8 O valor estatístico da vida nos Estados Unidos pode ser extrapolado para o Brasil 
usando-se a fórmula VSLBRA = VSLEUA (PIB PER CAPITABRA/ PIB PER CAPITAEUA)Ԑ, em que 
ԑ corresponde à elasticidade da renda do valor estatístico da vida. 

9 Os dados do PIB per capita do Brasil e dos Estados Unidos no ano de 2000 foram obtidos na 
base estatística do Banco Mundial: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD.  
Além disso, optou-se por usar uma taxa de câmbio de R$ 2/US$ para converter dólares em 
reais. Os dados foram deflacionados pelo IPCA. 
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Conclusão
O presente trabalho analisou o impacto da política de copagamento 
de medicamentos Aqui Tem Farmácia Popular sobre os indicadores 
de saúde para os municípios brasileiros entre 2000 e 2012. O número 
de farmacêuticos no período inicial do programa foi utilizado em 
uma estratégia empírica de variáveis instrumentais, como variação 
exógena da expansão do programa nos municípios, com o objetivo 
de captar o efeito causal do maior acesso a medicamentos sobre 
mortalidade, internações, probabilidade de óbitos dos internados e 
gastos com internação. Os resultados do primeiro estágio sugeriram 
que o número de farmacêuticos no período-base estaria positivamente 
correlacionado com a taxa de farmácias populares. Na mesma medida, 
rejeitou-se a hipótese de instrumento fraco. 

Os resultados do segundo estágio indicam que a inserção do programa 
impactou a queda nas taxas de mortalidade e probabilidade de morte 
dos internados por doenças agudas que são agravadas na presença 
de diabetes e hipertensão, como isquemias do coração e doenças ce-
rebrovasculares. Há indícios, portanto, de que o acesso facilitado ao 
tratamento medicamentoso para diabetes, hipertensão e dislipidemia 
é fundamental para o controle da mortalidade de suas consequências 
agudas, como infartos e acidentes vasculares cerebrais, corroborando 
as evidências existentes na literatura. A instalação de uma farmácia 
popular por 100 mil habitantes diminuiu a taxa de mortalidade por 
doenças circulatórias em 1,3 morte, também por 100 mil habitantes, 
assim como reduziu a probabilidade de óbito do internado em 0,07%.

Os impactos sobre internações foram mais abrangentes. A instalação de 
uma nova farmácia popular por 100 mil habitantes é capaz de reduzir as 
taxas de internação também para cada 100 mil habitantes em 3,5 para 
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diabetes, 4,5 para hipertensão, 0,06 por doença de Parkinson, 0,04 por 
glaucoma e 0,006 por rinite. Os efeitos indicam que a política conseguiu 
reduzir as internações por doenças crônicas focadas pelo programa. 
Verificou-se, ainda, que a queda nas taxas de internação diminuíram 
os gastos com internação, sendo responsável por uma diminuição nos 
custos de operação do sistema de saúde. A análise de custo-benefício 
sugere, também, que o programa é extremamente efetivo e que a queda 
na mortalidade e nas internações, quando trazidas para valores mone-
tários, suplantam, e muito, os custos da política. 

A contribuição deste trabalho reside em trazer as primeiras evidên-
cias do impacto de uma política de copagamento de medicamentos 
sobre a saúde para um país em desenvolvimento cuja população é 
mais vulnerável a variações de preços nos fármacos. Os resultados 
trazem relevantes implicações para as políticas públicas:

• o preço dos medicamentos é um importante determinante do 
status de saúde das pessoas, principalmente dos mais idosos;

• As políticas de subsídio ou a taxação de fármacos têm, por-
tanto, graves consequências sobre a saúde; e

• A diminuição no custo dos medicamentos e a melhoria no 
acesso a eles podem ser relevantes políticas de saúde.
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Resumo
Este artigo apresenta a criação de uma área de gestão de riscos 
no BNDES no período compreendido entre 2007 e 2014. Tra-
ta-se de um período conturbado, considerando-se os impactos 
da crise subprime no Brasil, a introdução das novas exigências 
regulamentares de Basileia II e III e o crescimento dos ativos do 
Banco, viabilizado pelos empréstimos do Tesouro Nacional. Pre-
tende-se registrar os principais desafios que o Banco enfrentou 
para se adaptar às mudanças do marco regulatório e da economia 
e as principais lições obtidas na experiência, bem como levantar 
algumas questões. Muitos dos desafios enfrentados pelo BNDES 
são representativos para um conjunto maior de instituições de 
fomento, servindo, portanto, de caso ilustrativo. O intuito maior 
é ampliar o diálogo e compartilhar experiências com os demais 
integrantes do sistema nacional de fomento. 

Palavras-chave: Gestão de risco. Acordos de Basileia.

Abstract

This article presents the creation of a risk management area in the BNDES and its 
performance during the period 2007-2014. This was an eventful period, considering 
the impacts of the subprime crisis in Brazil, the introduction of new regulatory 
requirements by Basel II and III and the growth of the Bank’s assets, made possible by 
loans from the National Treasury. The article intends to record: the main challenges 
the Bank has faced in adapting to changes in the regulatory framework and in the 
Brazilian economy; the main lessons learned from the experience; as well as to raise 
some questions. Many of the issues faced by the BNDES are representative for a 
larger set of development institutions, thus serving as an illustrative case. The main 
purpose is to broaden the dialogue and share experiences with the other members of 
the Brazilian development financial system.

Keywords: Risk management. Basel agreements. 
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Introdução1

Em julho de 2008, entraram em vigor as novas regras de Basileia no 
Brasil, sendo o BNDES enquadrado na nova legislação. No processo 
de implementação de Basileia II no país, o Banco Central do Brasil 
(BCB) “passou a exigir das instituições financeiras estruturas espe-
cíficas para a gestão de riscos, bem como um diretor responsável”.2 

Nesse contexto, foi criada a Área de Gestão de Riscos do BNDES (AGR), 
por meio da Resolução BNDES 1.488, de 22 de agosto de 2007. Ou seja, 
o surgimento da AGR se deu, em grande medida, por uma imposição 
do BCB, que exigia a responsabilização, a segregação de funções e uma 
estrutura específica para a gestão de riscos. Mas havia, também, um 
movimento na própria casa com as “áreas meio” (áreas não operacionais) 
para um melhor tratamento dos riscos, reconhecendo a necessidade de 
aprimorar a gestão em uma perspectiva estratégica: aparelhar a institui-
ção para um futuro em que o mercado de crédito e de capitais brasileiro 
estivesse mais desenvolvido e que houvesse escassez de recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT) para os volumes de desembolsos pre-
tendidos. A área foi criada no contexto da crise financeira internacional 
e no lançamento, no Brasil, dos Acordos de Basileia II e III. 

Este artigo se concentra nos desafios e nas soluções encontradas 
pelo Banco para conciliar a gestão de riscos regulamentar com sua 
natureza de instituição de desenvolvimento.  O texto é dividido em 
cinco seções, além desta breve introdução. 

1  Este artigo foi escrito em 2014. Algumas características, estatísticas e normativos 
encontram-se desatualizados. Optou-se por incluir uma nota de rodapé de atualização, 
quando necessário, que se inicia por “Atualização:”.

2  Resolução CMN 3.380/06, para risco operacional; Resolução CMN 3.364/07, para 
risco de mercado; e Resolução CMN 3.721/09, para risco de crédito.
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A primeira seção apresenta a instituição de forma qualitativa, 
ressaltando algumas características relevantes para a gestão de 
riscos do Banco. A segunda traz, em primeiro lugar, a experiência 
de gestão de risco antes da criação da Área de Gestão de Riscos, 
objeto deste artigo. Nessa seção, são feitas considerações sobre 
as características estruturais de risco do BNDES, provavelmente 
comuns a outras instituições de fomento, tais como prazos longos 
e baixo risco de mercado e de liquidez. Na sequência, discute-se 
o contexto externo da criação da AGR, que envolve as repercus-
sões da crise subprime no Brasil, a entrada em vigor das regras de 
Basileia II no país e de Basileia III, o recebimento de recursos do 
Tesouro indexados à Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), entre 
outros aspectos.

O cerne do artigo se encontra na terceira seção, que destaca as li-
ções aprendidas e as dificuldades enfrentadas, buscando, por meio 
da experiência do BNDES, levantar questões que permanecem em 
aberto para a gestão dos riscos de crédito, de mercado e operacional 
em instituições de fomento. A quarta seção, por fim, traz algumas 
considerações, recomendações e sugestões, enquanto a quinta apre-
senta breves conclusões.3,4

3  É importante frisar que o artigo não trata: (i) da avaliação individual das operações 
de crédito do Banco, trabalho realizado pela Área de Crédito do BNDES; e (ii) das 
práticas de gestão de tesouraria e de gestão operacional dos ativos e passivos, realizadas 
pela Área Financeira (AF) do Banco. O foco deste artigo, portanto, se dá na apuração e 
no monitoramento do cálculo do capital regulamentar de risco de crédito, de mercado, 
de liquidez e operacional, à luz das regras de Basileia. O artigo também não discute os 
trabalhos do Departamento de Controles Internos, embora esse departamento faça parte 
da Área de Gestão de Riscos (AGR), já que o foco é na gestão de riscos, e não propriamente 
em compliance. 

4  Atualização: Em 2016, foi criada a Diretoria de Controladoria e Risco.
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Apresentação do BNDES
Como diversos bancos de desenvolvimento, o BNDES foi criado no 
contexto do pós-Segunda Guerra em um país que buscava transformar 
sua economia de base agrícola em uma economia de base industrial. 
O Banco se valeu dos trabalhos realizados pela Missão Cooke (1942), 
dos 41 projetos da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (1950) e de 
estudos do Grupo Cepal-BNDE. O diagnóstico era de que o desenvol-
vimento brasileiro estaria travado por “pontos de estrangulamento”, 
sobretudo nas áreas de transporte e energia. Após diversas tentativas 
de obter recursos internacionais, sem sucesso, o governo brasileiro 
partiu para uma solução nacional, criando o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico (BNDE), por meio da Lei 1.628, de 20 
de junho de 1952 (BRASIL, 1952). Ao longo dos anos, a estrutura 
e as prioridades de apoio creditício do Banco sofreram numerosas 
alterações. Atualmente, o “conglomerado” BNDES dispõe de 23 áreas 
em sua sede, no Rio de Janeiro, três escritórios nacionais (São Paulo, 
Recife e Brasília), além de dois internacionais (Uruguai e África do 
Sul) e uma subsidiária em Londres (BNDES Limited).5

O BNDES atua em todo o território nacional e apoia praticamente 
todos os setores da economia. No passado, fornecia, além de recursos 
para investimento, apoio creditício sob a forma de avais. O Banco 
apoia empresas brasileiras, primordialmente mediante financiamen-
tos, mas também por meio da aquisição de participação acionária, 
debêntures e fundos, além de administrar fundos em nome da União, 
como o Fundo da Marinha Mercante (FMM). O Banco também opera 

5  Atualização: A partir de 2016, as operações dos escritórios de representação em 
Johanesburgo, na África do Sul, e em Montevidéu, no Uruguai, além da subsidiária em 
Londres, passaram a ser realizadas no Brasil, em virtude de uma revisão da estrutura 
organizacional.
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financiamentos com recursos não reembolsáveis, como no apoio 
à reconstrução do patrimônio histórico nacional e a diversos pro-
gramas sociais. Em suas operações, o BNDES conta, algumas vezes, 
com garantias da União, tais como o Fundo de Garantia à Expor-
tação (FGE) e o Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos 
(CCR) – câmara de compensação entre bancos centrais integrantes da  
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), à exceção de Cuba –,  
ou para operações com pequenas e médias empresas (FGI), bem como 
para equalização de juros em alguns programas. 

Outra importante atuação do Banco se dá no fomento ao mercado de 
capitais. Para isso, utiliza instrumentos de renda variável e de renda fixa, 
apoiando a abertura de capital das empresas, subscrevendo debêntures 
(simples, conversíveis, permutáveis, com bônus de subscrição etc.) ou 
ajudando a criar fundos de private equity ou capital seed (em menor escala). 
No que se refere às participações acionárias (que podem ou não ter cláu-
sulas de resgates), o mais comum é o BNDES atuar no mercado primário, 
de forma a contribuir para o aumento de capital das empresas. O Banco 
pode participar tanto das emissões privadas, respeitando as prioridades 
dos acionistas, como em emissões públicas.6 A atuação do BNDES no 
mercado secundário de ações restringe-se a algumas poucas operações, 
consideradas oportunas, ou na criação de produtos para captação, como 
os Papéis de Índice Brasil Bovespa (PIBB).7 As ações do BNDES são 
classificadas na carteira de não negociação, o que significa que estão 

6  Frequentemente, a BNDESPAR, subsidiária integral, coloca cláusulas de proteção, 
de forma a evitar riscos associados ao investimento em ações de baixa liquidez. Essas 
salvaguardas são, em geral, relacionadas à performance da companhia, seja por resultado, seja 
por desempenho do valor de mercado. Existem também situações em que as companhias 
impõem cláusulas do emissor, prevendo, por exemplo, o direito à recompra (call) das ações. 

7  O PIBB é um fundo que replica o Índice Brasil 50 (IBX-50), cuja carteira é composta 
pelos cinquenta papéis mais negociados na bolsa, ponderados pelo valor da empresa. O 
BNDES entregou um conjunto de ações, recebendo recursos à vista, em troca de cotas do 
fundo, vendidas ao público em geral.   
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disponíveis para a venda, mas que não há intenção de negociá-las ativa 
e frequentemente, o mesmo ocorrendo, em geral, com as debêntures. 

O Banco é uma instituição de propriedade do Estado (100%) que paga, 
além dos impostos diretos e indiretos, dividendos à União, em um mí-
nimo de 25% do seu lucro. Pagamentos de dividendos complementares 
podem, porém, ser exigidos – e vêm sendo, como será destacado, o que 
têm implicações no Índice de Basileia do BNDES (ver mais adiante).8

As fontes tradicionais de financiamento do Banco (funding) são 
o retorno de suas operações, os recursos provenientes do FAT, os 
recursos do antigo Fundo PIS-Pasep e do Fundo da Marinha Mer-
cante (além de outros fundos), as captações externas (preferencial-
mente com organismos multilaterais, mas também pela emissão 
de bônus) e as captações no mercado (como o PIBB, por exemplo). 
Mais recentemente, ante o crescimento dos desembolsos, a partici-
pação de captações (dívida) no Tesouro Nacional foi ampliada, de  
forma a se tornar a mais significativa entre as fontes, atingindo  
R$ 413,3 bilhões em dezembro de 2013. A título de comparação, os re-
cursos do FAT (Constitucional e Especial) somaram R$ 176,2 bilhões.9  
O BNDES remunera o FAT sob a forma de juros e só amortiza re-
cursos em situações de carência de caixa para fazer frente às despesas 
ordinárias do fundo. 

8  Atualização: A partir de 2017 foi adotada uma política de dividendos que mantém o 
mínimo de 25%, mas limita o pagamento de dividendos à União. Além da reserva legal e da 
regra de pagamento de dividendos, a política constituiu duas reservas: “Reserva de Lucros 
para Equalização de Dividendos Complementares” e “Reserva de Lucros para Futuro 
Aumento de Capital”. Ver <http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/relacoes-
com-investidores/politica-de-dividendos/>. Acesso em: 18 jun. 2017.

9  O valor de R$ 413,3 bilhões inclui as captações feitas por meio do Fundo da Marinha 
Mercante e do Banco Mundial. Em junho de 2014, houve nova captação no Tesouro, no 
valor de R$ 30 bilhões. 
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O BNDES, por ser uma instituição financeira, está subordinado 
tecnicamente à autoridade monetária nacional (Conselho Monetário  
Nacional – CMN e BCB), tendo sido enquadrado em Basileia I  
(Resolução CMN 2.099, de 17 de agosto de 1994) e em todos os 
acordos subsequentes. Por ter entre suas subsidiárias a BNDES 
Participações S.A. (BNDESPAR), o Banco está sujeito também às 
regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Sua natureza 
pública faz com que seja ainda fiscalizado pelo Tribunal de Con-
tas da União (TCU) e pela Controladoria-Geral da União (CGU), 
além de auditoria interna e externa.10  Suas operações, balanços e 
políticas de gestão são submetidos ao Conselho de Administração, 
composto por representantes de governo, entidades externas e so-
ciedade civil. Existem ainda o Comitê de Auditoria e o Conselho 
Fiscal, da mesma forma compostos. 

A criação da AGR e o Índice de 
Basileia, 2001-2014
O BNDES foi um dos bancos brasileiros pioneiros no desenvolvimento 
de classificações internas de risco, tendo, já em 1993, estabelecido 
metodologia própria para o risco de crédito. No entanto, a situação, 
no tocante à gestão global de riscos, em 2007 (quando as primeiras 

10  Atualização: Em 29 de setembro de 2016, foi criado o Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), por meio da Lei 13.341. O ministério 
absorveu as atribuições da extinta controladoria e manteve o encaminhamento à 
Advocacia-Geral da União (AGU) dos casos que configurem improbidade administrativa 
e que recomendem a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao Erário. O órgão pode 
solicitar a atuação do Tribunal de Contas da União (TCU), da Receita Federal e, em caso de 
indícios de responsabilidade penal, também da Polícia Federal e do Ministério Público. Ver 
<http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/relacoes-com-investidores/politica-de-
dividendos/>. Acesso em: 18 de junho de 2017. O BNDES também presta contas ao Congresso 
Nacional e ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). 
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regras de Basileia II vieram à tona no Brasil e a AGR foi criada), era 
de defasagem em relação aos bancos nacionais de maior porte, so-
bretudo no que se refere à existência de sistemas de gestão de riscos 
e de políticas de gestão de risco consolidadas. 

A criação de uma área de gestão de riscos até 2007, porém, não era 
vista como algo “imprescindível” para a sobrevivência da instituição. 
Isso porque, em primeiro lugar, a Área Financeira (AF) e a Área de 
Crédito (AC) cumpriam todos os normativos existentes e estabeleciam 
diversos controles.11 Como pode ser notado no Gráfico 1, o Índice de 
Basileia do BNDES (IB, doravante), no contexto de Basileia I, sempre 
foi bastante elevado e muito acima do mínimo regulamentar (11%). 
O único ano em que houve uma queda expressiva do indicador foi o 
de 2002, quando, em decorrência de sua atuação anticíclica diante da 
crise de confiança que se estabeleceu no país (por ocasião da eleição 
do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva), o Banco aumentou 
significativamente seus desembolsos. Em face de a mensuração em 
Basileia I ser proporcional ao ativo e visando manter o patrimônio 
da instituição relativamente constante, houve expressiva redução 
do índice. 

Em segundo lugar, a inexistência de uma área de gestão de riscos não 
preocupava a Alta Administração simplesmente porque, historicamen-
te, o BNDES apresentava baixo risco de crédito, mercado e liquidez. 
Quanto ao operacional, este ainda não era passível de regulação, o que 
mudaria a partir de Basileia II, mas já era tratado no Banco nas práticas 
usuais de controles internos. 

11  Basileia I exigia a apuração e o monitoramento de apenas quatro parcelas de 
capital regulamentares: risco de crédito (PEPR); risco de oscilações em câmbio e moeda 
estrangeira (PCAM); risco de instrumentos prefixados (PJURpré); e risco da contraparte 
para swaps (Pswaps).  
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Em virtude do grande volume da carteira de empréstimos do BNDES, 
o risco de crédito é, sem dúvida, o mais relevante entre os riscos da 
instituição. Historicamente, porém – e essa situação se mantém 
até o presente –, a parcela de empresas com grau de investimento 
(investment grade, acima ou igual a BBB-) gira em torno de 80%. Em 
grande medida, como resultado não só dessa alta concentração em 
empresas investment grade, mas também em virtude dos diversos 
controles e práticas de gestão, a inadimplência é tradicionalmente 
baixa no Banco.12 Além disso, existem ainda as garantias, que são, em 
geral, de boa qualidade, incluindo operações com fianças bancárias 
(operações indiretas), o que reduz as perdas em caso de default. 

Gráfico 1 • Índice de Basileia – BNDES 2001-2008

Fonte: Elaboração própria, com base nos balanços do BNDES, vários anos.

12  Se considerarmos o período de abril de 2004 (primeiro dado disponível em nossa 
série) a dezembro de 2008, o percentual médio de inadimplência no BNDES era inferior 
a 1% (a rigor: 0,59% – fonte: BNDES). A título de comparação, a inadimplência do setor 
financeiro privado nacional, no mesmo período, foi de 4,07% e a dos bancos públicos 
(incluindo o BNDES) de 2,81% (fonte: Banco Central, séries temporais).
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É importante notar que os bons indicadores de crédito do BNDES – e 
isso parece ser comum em experiências internacionais de bancos de de-
senvolvimento (FERRAZ; ALÉM; MADEIRA, 2013) – ocorrem a des-
peito do maior prazo de suas operações. De fato, o prazo médio históri-
co da carteira do Banco até 2007 girava entre seis e sete anos, enquanto 
o do setor privado atingiu, no mesmo ano (dezembro de 2007), 1,2/ano 
para pessoas físicas (em que entram financiamentos para veículos) e 
0,76/ano para pessoas jurídicas (fonte: BCB, séries temporais). 

Essa característica de elevada qualidade da carteira, apesar dos maio-
res prazos, geralmente é associada ao fato de serem poucas as fontes 
privadas de financiamentos de longo prazo para a indústria e a in-
fraestrutura na economia brasileira, fazendo com que as empresas 
tenham por prioridade pagar ao Banco, antes dos demais créditos. 
Ademais, dado o menor custo dos financiamentos do Banco em rela-
ção ao mercado, as empresas têm por prioridade renegociar a dívida 
com o BNDES, antes de entrar em inadimplência com a instituição. 
Por sua vez, o Banco pode repactuar prazos com maior facilidade do 
que os bancos privados, em função do maior prazo de suas captações 
(por exemplo, com o FAT, organismos multilaterais ou o Tesouro).  

Além do baixo risco de crédito, o BNDES sempre foi visto como tendo 
baixo risco de mercado. Isso porque, tradicionalmente, sempre foi um 
banco extremamente casado. Isto é: captava e emprestava recursos (ba-
sicamente) corrigidos pela TJLP e com prazos que o favoreciam (prazo 
maior do passivo do que o do ativo). Além disso, no que se refere às 
operações de apoio à exportação, o argumento era de que o BNDES não 
incorria (em geral) em risco de perdas resultantes de variação cambial. 
Deve-se isso ao fato de que os recursos utilizados seriam, basicamente, o 
FAT cambial, indexado ao dólar e tendo como taxa de juros de referência 
a Libor do contrato – sendo repassados pelo Banco nessas condições. 
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Todavia, admitia-se que o fato de o Banco fazer captações externas em 
diferentes moedas criava um potencial risco oriundo de oscilações de 
câmbio, razão pela qual foi instituída a “cesta de moedas do BNDES”.13 
Dessa forma, o segmento de risco de mercado, que sempre foi o de 
maior preocupação para a AF, era justamente esse. Seu gerenciamento 
era feito, mesmo bem antes da criação da AGR, com base em modelos 
de diagnóstico e projeções (modelo de descasamento cambial – MDC), 
que já vinha sendo há alguns anos testado e consolidado.  Na prática, 
foram criados fundos de tesouraria com os bancos públicos, além do 
uso de derivativos de balcão (swaps) para fins de hedge.  

No que se refere ao risco de liquidez, a preocupação historicamen-
te é ainda menor do que a de risco de mercado. A razão é que os 
passivos exigíveis de curto prazo são de baixa materialidade no 
BNDES. As captações em depósitos a prazo são de baixo valor, 
e não existem depósitos à vista no Banco. Também não existiam 
produtos que tipicamente elevassem o risco de liquidez de uma 
instituição financeira, tais como cartões de crédito.14 Por esses 
motivos, a administração do risco de liquidez se concentrava na 
gestão do fluxo de caixa, gerido pela AF sem maiores dificuldades, 
já que os desembolsos do Banco são previstos com certa antece-
dência, por meio de modelo projetivo que leva em consideração a 
evolução esperada de variáveis macroeconômicas e os desembolsos 
previstos pelas áreas operacionais do Banco. O BNDES opera com 

13  As áreas operacionais sempre relataram grande dificuldade em repassar os recursos 
do Banco em outras moedas para os seus clientes, em função da baixa capacidade de 
previsibilidade da variação cambial implícita na cesta. Esse problema foi parcialmente 
solucionado transformando a cesta, por meio de swaps entre moedas, referenciada quase 
exclusivamente em dólar.

14  O Cartão BNDES é feito por intermédio dos agentes financeiros do Banco (operações 
indiretas). Eles definem os limites (pré-aprovados) e são os responsáveis pelo risco de 
crédito e de liquidez.  
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limites de caixa mínimo e guarda um colchão de títulos públicos 
para eventos extremos de liquidez.  

No segundo semestre de 2007, porém, o BCB, alinhado com o mo-
vimento internacional, mudou substancialmente as regras de gestão 
de risco das instituições financeiras bancárias, com base na Resolu-
ção CMN 3.490/07, posteriormente detalhada em um conjunto de 
circulares do BCB (da Circular 3.360 a 3.368/07), que entraram em 
vigor a partir de julho de 2008.15 

O enquadramento do BNDES em Basileia II gerou um debate no 
Banco antes que as regras se tornassem efetivas. A bem dizer, existiam 
dois grandes grupos de opinião sobre o tema entre os empregados do 
Banco. O primeiro deles defendia que o BNDES, por não incorrer em 
risco sistêmico (já que não capta depósitos à vista) e por suas caracte-
rísticas peculiares, não deveria se enquadrar nesse marco regulatório, 
devendo dispor de controles de risco diferenciados daqueles aplicados 
aos bancos comerciais e múltiplos. Tanto seria inadequado do ponto 
de vista dos objetivos da regulação prudencial, quanto prejudicaria 
o próprio papel que se espera do Banco.16 

O segundo grupo via na imposição das regras de Basileia ao Banco, 
ao contrário, uma oportunidade de promover a cultura de controle 
de riscos na instituição e pressionar no sentido de adquirir sistemas 

15  Em particular, o risco de mercado sofreu várias alterações, incluindo novas 
parcelas: risco de commodities (PCOM), risco de ações (PACS), risco de cupom cambial 
(PJURcâmbio), cupom de índice de preços (PJURíndice) e cupom de taxas (PJURtaxas, 
que se referem a cupons em taxas arbitradas, como a TJLP, TR, Taxa Básica do Banco 
Central – TBC e a Taxa de Assistência do Banco Central – TBAN). Manteve-se o mesmo 
tratamento antes dado ao câmbio (PCAM) e aos juros prefixados (PJURpre). Além disso, 
foi incorporada a segregação da carteira em “negociação” e “não negociação”, sendo a PJUR 
e a PACS aplicáveis somente a essa primeira carteira.

16  A maior expressão desse grupo pode ser encontrada em Prado e Monteiro Filha (2005, 
p. 195-196). 
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integrados de risco. Haveria no Banco, predominantemente, uma 
cultura de desembolsos, sendo uma área tão mais importante quanto 
maiores seus desembolsos. Outro argumento utilizado era de que, 
ao aderir a Basileia, o BNDES se prepararia para um futuro em que 
recursos complementares precisariam ser eventualmente captados 
em mercado – e o fato de estar em Basileia sinalizaria a boa gestão 
da instituição. Ademais, o fato de Basileia permitir a construção de  
modelos internos torna possível a construção de probabilidades  
de inadimplência compatíveis com a realidade do Banco.17 Esse mesmo 
grupo alegava que o BCB frequentemente é flexível na imposição de 
regras gerais ao BNDES em assuntos nos quais o Banco tem idios-
sincrasias. De fato, diversos pleitos do Banco ao regulador (BCB) 
haviam sido, ao menos, parcialmente atendidos.18 

Nesse contexto, pelo menos duas iniciativas institucionais buscaram 
aprofundar o debate sobre a aplicabilidade de Basileia ao BNDES. 
A primeira delas foi a inclusão, no âmbito do Planejamento Estra-
tégico de 2004-2005, de uma discussão dos impactos potenciais de 
Basileia II no BNDES, em conjunto com uma avaliação do marco 

17  Nessa linha e em resposta ao artigo de Prado e Monteiro Filha (2005), ver Bergamini 
Jr. (2005).

18  Utilizando como fonte o Relatório de Capitalização (BNDES, 2005, p. 22-24), 
destacam-se os seguintes pleitos parcial ou plenamente atendidos: (1) caracterização do 
FAT Constitucional como dívida subordinada (embora o pleito inicial fosse tratá-lo como 
“instrumento híbrido de capital e dívida”), em junho de 2001; (2) críticas metodológicas 
realizadas pelo BNDES para a exposição cambial foram parcialmente acatadas, resultando 
em revisão do marco regulatório com base na Circular BCB 3.217/03; (3) concessão de 
prazo para o BNDES se enquadrar no limite de imobilização; (4) solicitação de autorização 
para reduzir o fator de ponderação para o risco de crédito (ainda no escopo de Basileia I) 
em operações com garantia real da União para 0%, o que foi aceito pelo Banco Central; 
(5) redução do fator de ponderação aplicado a operações do Programa Emergencial de 
Energia Elétrica (PEE), com recursos do Tesouro Nacional, de 100% para 50% (Circular BCB 
3.216/03); e (6) mudança do entendimento do BNDES sobre a provisão para risco de crédito 
no que toca à apuração da exposição cambial e da exposição ao setor público, passando a ser 
utilizado o valor contábil líquido – o que foi também validado pelo Banco Central.
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regulatório vigente sobre bancos de desenvolvimento internacionais. 
Coube ao Grupo de Trabalho de Capitalização, com participação de 
empregados de diversas áreas, refletir sobre o tema e elaborar um 
relatório (BNDES, 2005).  A segunda iniciativa foi a contratação de 
um estudo da Fundação Universitária José Bonifácio para tratar do 
tema da regulação em bancos de desenvolvimento, com professores 
doutores especializados no tema (CARVALHO, 2006). 

É importante notar que o surgimento da AGR não tem qualquer 
relação com o advento da crise subprime; entretanto, quando a área 
foi criada, já havia ocorrido a falência do New Century Financial 
Corporation (abril de 2007), e o banco francês BNP Paribas havia 
acabado de suspender o resgate de alguns de seus fundos hipotecá-
rios (9 de agosto de 2007). Ou seja, a AGR nasceu em um contexto 
bastante peculiar, de reforço da importância da gestão de risco, ao 
mesmo tempo que a regulação financeira estava sendo questionada 
mundialmente (CASTRO, 2009). Como é amplamente conhecido, 
houve crescimento expressivo da participação dos bancos públicos 
nacionais no crédito (SANT’ANNA et al., 2009; TEIXEIRA, 2006). 

O maior impacto da crise talvez tenha sido o de contribuir para re-
forçar o pleito da maior necessidade de recursos para o Banco perante 
o governo brasileiro, que vieram em sua quase totalidade em forma 
de dívida, em diferentes tranches em TJLP, evitando o crescimento 
de descasamentos de moedas, que ocorrera em 2007 e 2008 (quando 
os empréstimos vieram em Selic e Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA). Os maiores volumes e as melhores condições dos 
empréstimos do BNDES se explicam, em parte, pela valorização do 
papel do Banco na crise (isso, aliás, foi um fenômeno mundial). Todavia, 
também contribui para o pleito a própria redução do spread entre a 
TJLP e a Selic. Salta aos olhos o fato de que a solução parcial não veio 
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propriamente com a criação de novos produtos financeiros, nem de 
mudança nas políticas operacionais, mas sim por meio de um reforço 
do funding público. Em grande medida, os empréstimos em TJLP 
recebidos do Tesouro em 2009 e posteriormente colaboraram para a 
redução da exposição líquida ativa nesse indexador. 

Outra questão que deve ser ressaltada é o fato de a atuação anticíclica 
das atuações de fomento acarretarem um aumento de suas exigências 
de capital regulamentar, independentemente do comportamento efe-
tivo do risco de crédito. Ao menos, foi assim no Banco. De fato, a crise 
subprime teve um efeito indireto no BNDES ao aumentar (mais do que 
o inicialmente previsto) seus desembolsos. Principalmente por esses 
motivos, mas também pelo aumento da volatilidade do mercado, as 
parcelas de capital regulamentar subiram bastante após a introdução 
da nova metodologia, em julho de 2008.  

Entretanto, esse impacto não correspondeu, no BNDES, nem a um 
aumento efetivo da inadimplência, nem a uma piora generalizada da 
classificação de empresas, nem mesmo a um aumento significativo 
do risco de mercado, embora esse risco tenha crescido em termos 
percentuais de forma bastante expressiva no fim de 2008, em virtude, 
basicamente, do aumento das volatilidades apuradas na PJUR1 (pre-
fixado e que obedece a um VaR regulamentar). Em termos absolutos, 
porém, a variação foi pouco representativa, quando comparada ao 
risco de crédito. Houve também um modesto crescimento das parcelas 
de risco operacional, embora de forma suavizada, já que o indicador 
básico (utilizado pelo Banco) é apurado a partir do resultado bruto 
dos últimos três anos (receita operacional bruta), em um fator de 15%.

De fato, em 31 de agosto de 2009, a carteira ativa do BNDES Con-
solidado totalizava R$ 272,5 bilhões, com as operações de repasse 
correspondendo a 39,8% do total (R$ 108,4 bilhões). Não apenas não 
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houve piora sensível na classificação da carteira, como a rigor a pro-
porção entre créditos AA aumentou a partir do segundo trimestre de 
2009.19 Embora em termos relativos ocorra uma piora para os ratings 
C e mais baixos (D-H), estes se mantêm inferiores a 1% da carteira. 
Deve ser lembrado que, independentemente do apetite do BNDES ao 
risco, quando uma empresa entra em inadimplência, a partir de certo 
ponto, seu rebaixamento de risco é automático na metodologia do BCB.

Embora nada se possa inferir estatisticamente, já que a atual crise é um 
evento único e ainda é cedo para afirmar de forma mais categórica, o 
comportamento de curto prazo da inadimplência do BNDES, apesar de 
expressivo do ponto de vista da variação percentual, foi praticamente 
nulo em termos absolutos: passou de 0,04%, em setembro de 2008, para 
0,29% em agosto de 2009. No mesmo período, o sistema financeiro 
privado passa de uma inadimplência de 3,3% para 5,5% (fonte: BCB).

Isso corrobora a intuição (embora nada prove) de que, em bancos 
de desenvolvimento, operações de crédito são possivelmente menos 
sensíveis a flutuações de curto prazo, pelos motivos já aludidos. No caso 
do BNDES (e, insiste-se, possivelmente em outros bancos públicos e 
instituições de fomento), existe aqui um paradoxo. O Banco acelerou 
desembolsos em meio à crise. Na prática, portanto, essa ação resultou 
ser anticíclica. Entretanto, ao aumentar sua carteira de crédito, a exi-
gência de capital regulamentar aumentou, piorando seu IB. Por um 
lado, o aumento da exigência de capital no BNDES é uma atuação, 
em princípio, anticíclica, já que busca reduzir a expansão do crédito. 
Por outro, por estar sendo aplicada em um momento de crise, a ação 
do regulador resultou ser contra quem justamente estava indo na 
direção por ele desejada, isto é, contrária à do mercado. 

19  Esse comportamento é explicado, em parte, pelas novas operações com a Petrobras e 
por operações indiretas com bancos AA.
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De fato, o patrimônio de referência (PR) teve seu pico, de R$ 48,6 
bilhões, em julho de 2008, sendo seu vale, de R$ 39,6 bilhões, em 
maio de 2009. Nesse contexto, o IB do BNDES apresentou tendência 
de queda no período do ápice da crise subprime, como mostra a pri-
meira fase do Gráfico 2. O aumento do IB ao final de 2009 se deve à 
permissão do BCB para o BNDES utilizar parte da dívida contraída 
com o Tesouro no ano anterior como capital de nível I. 

Gráfico 2 • Índice de Basileia BNDES – jul. 2008-jul. 2014 (%)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.
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No período entre setembro de 2009 e novembro de 2010 (segunda 
fase), houve tendência de queda do IB, quando atingiu 15,6%. Os 
principais fatores foram: o próprio crescimento da carteira e o 
pagamento de dividendos extraordinários. Houve também a eleva-
ção do risco de mercado, em função de descasamentos agravados 
no momento de aumento da dívida com o Tesouro. Isso porque, 
quando o BNDES recebe títulos do Tesouro (dívida), ele assume 
passivos em TJLP e ativos em moedas de mercado (títulos indexa-
dos ao IPCA, prefixados etc.), o que gera descasamentos temporá-
rios no balanço, que desaparecem à medida que os títulos do ativo 
se transformam em empréstimos em TJLP (redução dos descasa-
mentos de moeda). 

Em dezembro de 2010, o IB sofreu um grande acréscimo que se 
deveu ao aumento do PR, de R$ 32,7 bilhões para R$ 65,9 bilhões, 
em virtude da nova regra de marcação das ações, que passaram a 
ser marcadas a mercado.20 Isso permitiu que o IB permanecesse no 
patamar de 20% pelo período de quase um ano. Adicionalmente, 
em fevereiro e dezembro de 2011 ocorreram duas capitalizações 
do Tesouro em ações da Petrobras, resultando em um aumento do 
patrimônio líquido (PL) de R$ 6,8 bilhões. 

A partir de 2012, novamente, a combinação de crescimento dos 
desembolsos com o pagamento de dividendos começa a reduzir o 
índice paulatinamente. Houve também efeitos significativos em face 
da redução dos ativos em renda variável (ações), em razão da queda 

20  A diferença entre o valor histórico e o valor de mercado é, na realidade, maior, mas 
como as ações acabam por ser computadas numa conta de capital de nível II, limitado ao 
capital de nível I, o efeito da variação de valor não é integral.
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da bolsa de valores, em particular das ações da Petrobras.21 O índice 
caiu, sistematicamente, até um novo mínimo de 14,5% em março de 
2013, a partir do qual se inicia uma recuperação lenta.  

Em outubro de 2013, entraram em vigor as regras de Basileia III.22 Isso 
permitiu uma redução da parcela de capital para risco de crédito, pois 
os “compromissos de crédito”, que antes eram computados por múltiplos 
anos, passaram a ser considerados apenas no valor do primeiro ano. 
Adicionalmente, houve elevação do PR, em virtude da renegociação de 
contratos de instrumentos híbridos de capital e dívida, anteriormente 
classificados como capital complementar, sofrendo um redutor. Com a 
renegociação, os novos contratos passaram a ser elegíveis como capital 
principal, para fins de Basileia III, em sua totalidade, impactando posi-
tivamente o nível I do BNDES. Como pode ser percebido no Gráfico 2, 
a entrada das regras de Basileia III não teve consequências negativas; na 
realidade, o índice aumentou ao longo de 2014.

21  As ações do Banco têm um efeito duplo sob o índice. Por um lado, reduzem a parcela 
exigida de risco de crédito – e isso porque as ações do BNDES são classificadas na carteira 
de não negociação, marcadas a mercado. Dessa forma, quando seu valor cai, reduz-se o 
ativo da instituição, o que exige, por sua vez, menos capital regulamentar (PEPR). Por 
outro lado, a contrapartida do valor das ações se dá no patrimônio líquido. Como o efeito 
da redução do patrimônio de referência é maior do que a queda do valor do ativo (que para 
fins de capital só entram ponderados a 11% do valor), o efeito final é uma queda do IB.

22  Atualização: Uma série de circulares foi lançada em 2013, alterando os nomes das 
parcelas regulamentares. A PEPR passou a ser denominada RWACPAD, para a abordagem 
padronizada, e RWACIRB, para modelos internos. As parcelas de risco de mercado na 
abordagem padronizada (RWAMPAD) passaram a ser denominadas: RWAJUR1, RWAJUR2, 
RWAJUR3, RWAJUR4, RWAACS, RWACOM, RWACAM, para os riscos de juros (antigas Pjur1 a 4), 
risco de ações (antiga Pacs), risco de commodities (Pcom) e risco de câmbio (Pcam). No caso de 
modelos internos, passou a ser denominada RWAMint. A parcela de risco operacional (antes 
Popr) passou a se chamar RWAOPAD ou, no caso de modelos internos, RWAOAMA. As parcelas 
de risco de mercado e risco operacional na abordagem padronizada ficaram praticamente 
sem alterações. No entanto, a parcela de risco de crédito sofreu alterações importantes: ajuste 
pela qualidade da contraparte (credit valuation adjustment – CVA), exposições a contrapartes 
centrais e algumas recalibragens em fatores de ponderação de risco. Foram, por exemplo, 
reduzidos os fatores para crédito consignado de longo prazo (prazo superior a cinco anos), 
exposições a grandes empresas e operações de crédito imobiliário.
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Basileia III trouxe um conjunto de novos requerimentos regulatórios 
que se concentram em cinco itens:

i. maiores exigências em relação à qualidade do capital requerido;

ii. exigências adicionais para riscos em derivativos, em parti-
cular para os de crédito;

iii. indicadores de risco de liquidez a serem monitorados;

iv. colchões de capital contracíclicos; e

v. índice de alavancagem. 

Houve debates nos fóruns do Banco Internacional de Compensações 
(BIS) para tratar de questões relativas a políticas de remuneração 
de empregados, risco de concentração, risco de reputação e risco de 
imagem, mas o tratamento dessas questões não chegou a ser regula-
mentado de forma específica. 

Acredita-se que, no que se refere a instituições de fomento nacional, 
grande parte das novas exigências de Basileia III não tem maiores im-
plicações, seja em função do baixo uso de derivativos, especialmente de 
securitização, seja pelo baixo risco de liquidez, seja pela baixa alavan-
cagem do sistema brasileiro em relação ao internacional. A introdução 
de colchões contracíclicos, por sua vez, poderá amenizar o problema 
citado, em que a atuação anticíclica de bancos públicos acaba sendo 
punida por menores IB. No entanto, as novas exigências de qualidade 
do capital podem (ou não) ter maiores consequências, caso a caso, a 
depender da estrutura de capital de cada instituição e do processo de 
autorização do BCB para o uso de instrumentos híbridos e de dívi-
da subordinada no capital de cada instituição. No BNDES, embora 
tenha ocorrido um longo processo de negociação para o tratamento 
dos híbridos e da dívida subordinada, a passagem de Basileia II para 
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Basileia III não tem se mostrado particularmente preocupante, muito 
embora possa ser dito que os efeitos ainda não são computados em sua 
integridade, dado o cronograma de implementação.23

Lições da experiência da AGR 

Questões de governança corporativa

Uma crítica apontada à estrutura de gestão de riscos do BNDES 
vigente até o fim de 2007 era a de que o Banco não obedecia aos 
princípios de segregação entre funções. Isto é, a devida separação 
entre aqueles que imputam os dados, os que realizam operações e 
aqueles que controlam os diferentes riscos da instituição, sendo esse 
um dos 13 princípios relativos a controles internos em Basileia II. 

Esse era um problema relevante, a princípio, para o controle de risco 
de crédito e de mercado. No primeiro caso, porque a própria Área de 

23  Atualização: Estão em curso, com diferentes graus de maturação, novas modificações 
nas regras de Basileia. O escopo das mudanças propostas é tão amplo, que alguns autores já se 
referem a Basileia IV, ainda que esse nome não seja oficial. Basicamente, enquanto Basileia III 
estava centrada (ainda que não unicamente) em maiores exigências de capital (quantitativas 
e qualitativas), “Basileia IV” dá primazia a mudanças nas formas de cálculo das parcelas de 
risco. De forma mais geral, caminha-se na direção de maior simplicidade do arcabouço, 
visando também aumentar o grau de comparabilidade entre diferentes instituições. Há 
uma nova abordagem para risco operacional: standardized measurement approach (SMA), 
que substituirá todas as três anteriores (abordagem do indicador básico, padronizada 
alternativa e padronizada alternativa simplificada). Há também revisões previstas para o 
cálculo de risco de juros na carteira bancária (antiga Rban), que sugerem a criação de uma 
abordagem padronizada para esse risco (antes existiam apenas algumas recomendações e era 
possível desenvolver modelos próprios a serem submetidos à autoridade monetária). Cada 
país deverá decidir se adotará de forma facultativa ou se irá impor o uso da abordagem 
padronizada para juros da carteira bancária. O Banco de Compensações Internacionais 
(Bank for International Settlements – BIS) tem igualmente lançado uma série de papers para 
aprimorar o tratamento de risco de concentração e está em estudo a elevação de exigência de 
capital, não apenas para “bancos internacionalmente sistêmicos” (global systemically important 
banks – G-SIBs), para os quais já foram estabelecidos limites que entrarão em vigor a partir 
de 2019, mas também bancos que sejam considerados sistêmicos nacionalmente. 
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Crédito era quem fazia a avaliação do rating, definia os limites e geria 
o risco de crédito na instituição. No caso do risco de mercado, porque 
cabia à Área Financeira não apenas realizar os cálculos de risco para 
fins de capital regulatório (em Basileia I), como também contabilizar 
todos os processos, operar medidas mitigadoras de risco, tal como a 
realização de operações de swap cambial, e gerir o risco de mercado. 

O argumento da inexistência da segregação de funções era, porém, 
questionado. Muitos viam essa inexistência como pouco preocupante. 
Em primeiro lugar, porque inexistem incentivos na casa para que empre-
gados do Banco assumam demasiados riscos (problema do risco moral 
ou moral hazard).  De fato, embora as participações nos lucros existam, 
o resultado é dividido de forma equânime por todos os empregados, 
independentemente da performance individual. Nesse sentido, o risco 
de ações oportunísticas se torna menor. Além disso, argumentava-se 
que existiria, sim, segregação não por área, mas por departamento. 

A criação da AGR (embora fosse, na realidade, uma exigência re-
gulatória) contribuiu para a melhor segregação entre as funções de 
gestão de risco, sendo a área responsável pelo monitoramento, cálculo 
e controle dos riscos de crédito, mercado e operacional, ao passo que, 
em grandes linhas, a AC classifica o risco individual e a AF faz as 
operações de tesouraria e a gestão de ativos e passivos, além de ter 
diversas outras responsabilidades.

Outro problema apontado na gestão de riscos no BNDES residia 
na dificuldade de estabelecer responsabilidades – o que dificulta 
a cobrança de ações mitigadoras. De fato, a tradição do BNDES 
é que cada empréstimo passa por diversas instâncias antes de ser 
aprovado. Se, por um lado, a responsabilização coletiva diminui 
o risco de ações temerárias, por outro, a responsabilização difusa 
pode se tornar uma fonte de riscos para qualquer banco público. 
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Isso porque, ao menos em princípio, ela poderia “abrir uma porta” 
para o risco político ou, melhor dito, poderia criar espaço para a 
influência política nas decisões de alocação de recursos. No caso 
do BNDES, reconhecia-se, porém, que esse problema é mitigado, 
já que a responsabilidade última é, em geral, da Diretoria. 

A questão foi resolvida, novamente, por uma exigência regula-
tória, uma vez que, além da definição de diretor responsável, 
registrado no Unicad (o sistema de informações cadastrais do 
BCB), foi feita a definição das responsabilidades de cada área 
nas políticas de gestão de risco de crédito, mercado, operacional 
e, posteriormente, de liquidez. Seguindo as normas do BCB, as 
políticas precisam ser aprovadas anualmente pela Diretoria e pelo 
Conselho de Administração, o que contribuiu para melhorar a 
questão da responsabilização no Banco. No que se refere ao capital 
regulatório propriamente dito, passaram a ser funções da AGR o 
cálculo e o envio dos documentos para fins de apuração de capital 
regulamentar. Essa concentração das atividades em uma única 
área, que passa a ser responsável perante os órgãos reguladores e 
de supervisão, trouxe vários benefícios do ponto de vista da go-
vernança corporativa. As políticas que foram sendo aprimoradas 
a cada ano também trouxeram dois outros benefícios. 

O primeiro deles se refere a disponibilizar em um único documen-
to todas as práticas e todos os limites existentes na instituição de 
forma clara, permitindo ter uma visão mais agregada do conjunto 
de regras. Além disso, o processo de construção dessas políticas 
ampliou o diálogo entre as diversas partes envolvidas, contribuindo 
para melhorar a gestão. O segundo benefício se refere à questão 
da necessidade de definir, nessas políticas, o “apetite ao risco” ou a 
“tolerância a risco” da instituição, por meio da imposição de limites. 
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No caso do risco de crédito, o BNDES já dispunha de diversos limites 
(regulamentares, bem como limites próprios, como o de exposição 
setorial) que foram consolidados na política de gestão de risco de 
crédito, aumentando a transparência, como já enfatizado. No caso 
do risco de mercado, a AGR se convenceu, desde o início, de que 
era necessário impor limites de descasamento por moedas a fim de 
monitorar e mitigar o problema dos descasamentos, que eram cres-
centes no contexto de 2007 e 2008. Assim, a AGR levou, em julho 
de 2008, ao Comitê de Gestão de Riscos (CGR), a necessidade de se 
criarem limites de descasamento de moedas, taxas e índices. Disso 
se seguiu um longo trabalho de aprimoramento de informações, de 
criação de rotinas e de relatórios mensais para a alta administração 
e a proposta de limite, aprovada pelo CGR em dezembro de 2008.  

Diversos aprimoramentos foram realizados nos limites de descasa-
mento, sendo o maior benefício, talvez, a organização e melhora da 
qualidade da base de dados do sistema de gestão de risco de mercado, 
já que, de início, verificou-se que diversas operações não estavam 
devidamente classificadas em suas respectivas moedas nos sistemas 
originais do Banco. Os limites de descasamento passaram a ser um 
relatório regular enviado, além de à Diretoria, aos envolvidos dire-
tamente no processo de gestão de risco de mercado. 

No caso do risco operacional, além de sua própria política, o Banco 
desenvolveu ainda uma política de gestão de continuidade de negó-
cios (GCN), que foi feita e submetida ao CGR em março de 2009.

Outra crítica às práticas do Banco antes da criação da AGR era a de 
que tampouco existiam uma visão e uma gestão integradas dos riscos 
da instituição. Os componentes de capital eram calculados de forma 
desagregada entre diversos departamentos (sendo da responsabilidade 
do Departamento de Contabilidade – DEPCO – a consolidação e o 
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envio ao BCB). Na prática, a AGR herdou as estruturas já existentes 
de risco operacional e controles internos e passou a assumir diversas 
funções antes exercidas pela AC e pela AF. 

Em suma, a partir de exigências regulatórias, a criação da AGR e das 
políticas de riscos acabaram por contribuir para aprimorar práticas 
de governança corporativa no Banco. 

Tratamento de dados e 
adaptações necessárias 
A questão do tratamento das bases de dados é fundamental para 
qualquer estrutura de gerenciamento de riscos. De nada adiantam os 
modelos de gestão mais modernos, nem os sistemas mais robustos, se 
a base de dados não for adequada. Esse não é um problema exclusivo 
de instituições de fomento, mas de todos os bancos, como atesta 
grande parte da literatura. As novas exigências de Basileia induziram 
o Banco a adquirir um sistema para a gestão de risco de mercado 
e outro para a de risco de crédito, por meio de licitações públicas. 
Embora já existisse o pleito, as novas exigências deram celeridade e 
colocaram como prioridade adquirir sistemas de gestão de riscos. 
No caso do risco operacional e de atividades de controle interno, 
como já havia um processo em andamento, o sistema foi contratado 
ao Projeto Agir, já existente no Banco. 

Um dos grandes problemas iniciais com os quais o Departamento de 
Gestão de Risco de Crédito se deparou – e que ilustra peculiaridades 
que existem em bancos de desenvolvimento – foi que uma primeira 
apuração das probabilidades de default no Banco mostrava um fato 
curioso. Constatava-se frequência maior de inadimplência para os 
devedores classificados na faixa de risco AA do que a dos devedores 
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classificados em A ou B. A distorção era causada, em grande medida, 
justamente pela existência de algumas garantias peculiares: o Fundo 
de Garantia à Exportação (FGE) e o Convênio de Créditos e Paga-
mentos Recíprocos (CCR). 

Tanto o FGE quanto o CCR são instrumentos de grande qualidade 
(histórico de inadimplência muito baixo), cuja existência permite ao 
BNDES atuar de forma diferente do mercado, apoiando operações de 
maior prazo para países considerados de elevado risco pelo mercado. 
A função do FGE é cobrir o risco político, independentemente do 
prazo, e o risco comercial para operações acima de dois anos. Através 
do CCR, ocorre uma compensação, quadrimestral, dos saldos dos 
créditos e débitos entre países, de forma que somente se transfere a 
diferença entre essas operações, economizando divisas (SUCUPIRA et 
al., 2002). Os dois instrumentos existem para atenuar o problema da 
ausência de instrumentos de seguro privado de longo prazo no país, 
em particular, para exportações, sendo restrito aos financiamentos 
públicos (BNDES e BB-Proex). 

Qual a questão que se colocava para a gestão de riscos? Por serem 
instrumentos ofertados pela União, as operações que recebem 
tal apoio recebem rating AA no momento em que são aprovadas, 
provisionando risco de crédito zero (ótica do garantidor, e não do 
devedor). Entretanto, em caso de inadimplência, a recuperação 
dos créditos pode demorar mais do que os noventa dias utilizados 
como critério em Basileia para caracterizar a inadimplência. Es-
tatisticamente, criava-se uma distorção no BNDES: créditos com 
rating AA (ainda que a recuperação vá ocorrer em curto espaço de 
tempo adicional) aparecem, por determinados períodos de tempo, 
com probabilidade de default superior, estatisticamente equivalentes 
a créditos originalmente classificados como “B”. Entretanto, con-
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siderando-se o histórico dos pagamentos (honrados), o problema 
era muito mais de liquidez do que de crédito. 

É interessante aqui se perguntar o que seria uma solução de mercado 
para aferir o risco. Melhores práticas? Provavelmente, seria precificar 
o rating do importador (utilizando a ótica do rating do devedor) e, 
talvez, dar um upgrade à existência de um seguro de crédito da União. 
Mas, se o BNDES assim o fizesse, provavelmente estaria (como o 
mercado) inviabilizando a exportação para países de risco político 
elevado. Ou seja, seria anulada a própria razão de ser do FGE e do 
CCR. A bem dizer, o BNDES pode aprovar as operações para paí-
ses que oferecem risco, sem prejuízo da saúde financeira do Banco, 
justamente porque existem esses instrumentos. O FGE e o CCR são 
colaterais que aumentam a recuperação do crédito, assim como a 
fiança bancária e os seguros de outras empresas.  

Por outro lado, se fosse mantida a caracterização AA, uma vez que a 
operação está sendo garantida pelo Tesouro, e se se buscasse apenas 
compensar a perda para o Banco tratando o risco como risco de liquidez, 
o problema estaria apenas parcialmente solucionado. Tal porque a curva 
de probabilidades de default do BNDES continuaria a ter um estranho 
comportamento que, aliás, não refletiria de fato o inadimplemento das 
operações. A solução encontrada pela Área de Gestão de Riscos, com 
o apoio da Área de Exportação, foi a de eliminar situações de “falso 
default”, considerando-as adimplentes desde que estivessem dentro do 
prazo regular dos respectivos instrumentos (BNDES, 2009a).

Um outro problema específico que a AGR enfrentou logo de início 
foi a questão do crédito agrícola. Parte dessa carteira se encontrava 
paralisada do ponto de vista regulamentar (noventa dias de atraso), 
mas, por serem legalmente renegociadas, essas operações não poderiam 
ser classificadas como (nem eram, a rigor) inadimplentes. O proble-
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ma não era simples, já que envolvia apurar qual o valor das parcelas 
vincendas, em função dos sucessivos abates, mudanças nas taxas dos 
empréstimos e do valor da equalização a receber do Governo Federal. 

Novamente aqui se coloca um desafio à gestão de riscos, típico de 
bancos de desenvolvimento. Os programas agrícolas são uma prio-
ridade nacional e, por isso, recebem apoio do governo. Embora não 
representem risco de crédito propriamente (já que a garantia é dos 
agentes financeiros repassadores e os créditos serão, em algum mo-
mento, honrados), alguns empréstimos vinham sendo renegociados 
por determinação governamental. Fazer provisão para o risco de 
crédito, na origem da contratação, criaria um problema de gestão 
responsável por recursos públicos. 

Um dos primeiros trabalhos da AGR, em conjunto com a AF e AC, foi 
a provisão dos créditos do Programa de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), cuja carteira se encontrava, em grande medida, parali-
sada. Isso foi feito já em 2007 e repetido em 2008. Em setembro de 2009, 
houve uma revisão de critérios que resultou em desprovisionamento 
parcial da carteira (BNDES, 2007a). Simultaneamente, iniciaram-se 
um longo processo de reavaliação dos dados da carteira e um amplo 
processo de aprimoramento de bases de dados e de recuperação de cré-
ditos, envolvendo um novo modelo para a administração de operações 
de repasse para o crédito agrícola, por meio da criação da Secretaria 
de Gestão da Carteira Agrícola, posteriormente transformada em área 
(AGRIS). Aqui está um exemplo de uma atuação conjunta de diversas 
áreas, incluindo a AGR, que melhorou substancialmente a gestão de 
parte relevante da carteira do Banco. 

Outra questão que mostra a importância dos trabalhos nas bases de 
dados de risco de crédito foi o aprimoramento das bases de dados 
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de garantias e outros mitigadores de risco. Inicialmente, de forma 
conservadora, a AGR não incluiu os mitigadores em seus cálculos. 
Ao longo de 2009, porém, à medida que os problemas eram sanados, 
o Departamento de Gestão de Risco de Crédito pôde abatê-los do 
cálculo do PEPR, o que se refletiu em uma importante queda na 
parcela de capital exigido a partir de 2009.

Um outro grande desafio coube ao Departamento de Risco de 
Mercado (DERIM): definir a metodologia para a apuração do risco 
de mercado do risco de juros da carteira bancária. Na realidade, 
o BCB não define metodologia específica, mas apenas condições 
gerais de “ampla aceitação no mercado” para o cálculo da taxa de 
risco Banking (RBAN), embora delimite bem o teste de estresse a 
ser aplicado. O problema para o BNDES consiste justamente em 
usar uma técnica de “ampla aceitação no mercado” para aferir o 
risco de operações que, justamente, não são feitas em mercado. 
Nesse caso, a questão não é propriamente na qualidade dos dados 
(embora isso, sim, tenha sido um desafio, como já ressaltado, para a 
criação dos limites de descasamento), mas questões metodológicas 
de difícil resolução. 

A rigor, grande parte do passivo e do ativo do Banco não apresenta 
sensibilidade significativa às alterações das taxas de mercado. Assim, 
se o uso do VaR (value at risk) já é considerado pouco adequado para 
mensurar o risco da carteira bancária, esse problema era ainda maior 
considerando-se o portfólio do BNDES. No Banco, grande parte das 
posições, tanto no ativo quanto no passivo, é de longuíssimo prazo 
e não é transacionada em qualquer mercado. Além disso, o BNDES 
tem maior capacidade de renegociação de seu passivo, por suas ca-
racterísticas estruturais, como ressaltado. 
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O maior problema é que grande parte da carteira do BNDES é inde-
xada a uma taxa fixada institucionalmente, e não transacionada em 
mercado (TJLP), dificultando sua marcação a mercado. Ademais, a 
tarefa de desenvolver um modelo interno de previsão da TJLP (que 
bem aderisse ao comportamento dessa variável nos últimos anos) 
não se mostrava simples. Apesar de, na sua origem, a fórmula da 
TJLP ser determinada pela soma da meta de inflação com o prêmio 
de risco do país, existiam períodos em que o comportamento da 
taxa fora muito distinto da soma dessas duas variáveis, apuradas por 
proxys de mercado, em especial nas crises de confiança vividas pela 
economia brasileira. 

De fato, essa menor volatilidade da TJLP constitui característica 
muito útil para o financiamento do desenvolvimento, tendo em vista 
a volatilidade historicamente elevada dos juros no país. Todavia, do 
ponto de vista da gestão do risco, era difícil construir uma estrutura 
a termo para a taxa, sendo também pouco adequado tratar a taxa 
como flat (isto é, constante ao longo do tempo), já que a TJLP e a 
Selic guardam relação em maiores prazos. A construção de uma curva 
hipotética com base em um modelo econométrico próprio trazia 
o problema de risco de modelo característico de mercados pouco 
líquidos (iced market). A solução inicialmente adotada foi utilizar 
uma curva construída a partir da estrutura a termo do depósito 
interfinanceiro (DI), considerando-se um estudo que mostra que a 
TJLP pode ser estimada pela própria TJLP defasada (componente 
autorregressivo), pela Selic defasada e pela diferença entre a Selic e 
a TJLP no período anterior (IEDI, 2004). 

Diante das necessidades regulamentares de apuração da RBAN, a pri-
meira escolha para o cálculo do risco de mercado da carteira bancária 
foi a apuração das perdas esperadas na receita líquida de juros (net 
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interest income – NII). Para tanto, construiu-se um gap para a carteira 
banking do BNDES (carteira de crédito, debêntures, bem como para 
os títulos públicos em carteira). A análise de gap é reconhecidamente 
simples e foi adotada como uma metodologia inicial a ser aprimorada 
(BNDES, 2009b).24 Essa opção se deu pelas dificuldades já citadas 
e pela necessidade de avaliar os riscos inerentes a uma estratégia de 
captação no mercado sem capacidade de repassar, na mesma velo-
cidade, indexadores de mercado para os clientes do Banco. Está em 
estudo o uso de outras metodologias. Todavia, permanecem dúvidas 
quanto à adequação da marcação a mercado para a TJLP.25 O BNDES 
tem mantido entendimentos com o BCB para o encaminhamento 
dessas questões. Cabe observar que, inicialmente, o Banco não estava 
autorizado a se candidatar para modelos internos, mas passou a ser 
candidato, após conversações com o regulador.  

No que se refere ao risco operacional, havia o desafio da criação de 
uma base de dados de perdas de risco para armazenar informações 
relativas a perdas e à respectiva exposição a risco operacional. Foram 
também identificadas as rubricas contábeis com maior probabilidade 
de registro de perdas operacionais e quais os tipos de lançamentos 
manuais, quais valores, que departamentos e empregados envolvidos. 
Uma grade de eventos de perdas foi desenvolvida, mas muitos eventos 
não tinham massa estatística adequada, em certa medida por questões 

24  O modelo de RBAN começou com um gap simples. Um aprimoramento realizado foi 
calcular a diferença entre as posições ativas e passivas (incluindo as posições compradas 
e vendidas off-balance) no Banco sujeitas à reprecificação em um horizonte de tempo 
especificado (um ano). Essa diferença representa a exposição do Banco à mudança não 
esperada nos indexadores, já que a RBAN deve medir a perda não esperada no horizonte 
de um ano. 

25  A rigor, a marcação a mercado é informada pelo DERIM mensalmente no mencionado 
relatório regulamentar DRM (demonstrativo de risco de mercado, que não aloca capital 
regulatório), independentemente das dúvidas metodológicas quanto à adequação dos 
procedimentos de marcação para o BNDES. No Banco, utilizou-se como proxy da Selic o DI. 
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de ausência de registros, outras por questões estruturais de baixa 
frequência efetiva, para o desenvolvimento de um modelo avançado. 
Para criar uma base de dados adequada, foi criado  um sistema de 
registro de dados relativos a eventos de risco operacional no âmbito 
do Projeto Agir, já mencionado. 

O estabelecimento da prática de registros de eventos de risco 
operacional, todavia, não é trivial. Diferentemente dos riscos de 
mercado e de crédito, a gestão e mitigação do risco operacional 
envolve todas as áreas de uma instituição financeira. Por esse 
motivo, no BNDES foi dada ênfase à questão da disseminação 
de cultura de mitigação de risco operacional.26 Paralelamente, 
encontra-se em fase de implantação um programa de comuni-
cação interna para a conscientização do público interno sobre a 
importância da gestão do risco operacional.  

Questões que permanecem em aberto
Um problema para a gestão de risco de crédito que nos parece ser comum 
a instituições de fomento é a elevada concentração setorial e mesmo por 
empresas, acompanhando as prioridades de governo associadas ao ciclo de 
desenvolvimento do país ou à concentração regional, no caso dos bancos 
regionais e agências de fomento. Em momentos de grande expansão da 
economia, torna-se necessário ou o reaparelhamento de alguns setores 
ou a tomada de decisões estratégicas, que inexoravelmente aumentam 
temporariamente a concentração do Banco. Nesses casos, não apenas 

26  Não apenas foi criado um portal da AGR, como os departamentos passaram a 
realizar periodicamente palestras para todos os novos empregados do BNDES, a partir 
de 2008, no âmbito do Programa de Desenvolvimento, conduzido pela Área de Recursos 
Humanos (ARH). Aliás, todos os departamentos da AGR contribuem para o portal e para 
os referidos programas promovidos pela ARH, de forma a instituir uma cultura de gestão 
para todos os riscos.
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aumenta a demanda agregada da economia no curto prazo (ainda que 
alguns investimentos reduzam, em maior prazo, os gargalos de oferta no 
país e, portanto, reduzam o hiato do produto), como também aumenta 
a concentração da carteira de crédito na instituição e, pelo seu porte, no 
próprio sistema financeiro nacional.   

Para proteger a instituição, o BNDES dispõe de limites internos pró-
prios para o risco de crédito com setores, empresas e grupo econômico. 
Além disso, o próprio BCB limita as exposições pela Resolução CMN 
2.844/2001, que fixa em 25% do patrimônio de referência o limite 
máximo de exposição por cliente. Contudo, o que fazer quando se 
inclui como prioridade nacional o desenvolvimento da exploração, por 
exemplo, de petróleo no pré-sal? Isso constitui, obviamente, um conflito 
para o governo. No caso, a solução encontrada foi o BCB criar uma 
resolução específica para o Banco que permitisse tratar cada empresa 
da Petrobras separadamente.27 Embora atualmente o Banco esteja en-
quadrado, deve ser considerado que o próprio PAC acaba concentrando 
operações não apenas em setores, mas também em construtoras, um 
setor caracteristicamente oligopolizado, criando um impasse entre a 
prudente concessão de créditos (diversificada entre clientes e setores) 
e o papel do BNDES no fomento ao desenvolvimento.

Em Basileia III, no marco internacional, houve grande discussão so-
bre a necessidade de aumentar as exigências em relação ao risco de 

27  Atualização: A Resolução 4.430, de 25.6.2017, alterou o tratamento dado ao BNDES 
para as ações por ele adquiridas, de forma direta ou indireta, de empresas dos setores 
petrolífero, elétrico e de mineração em decorrência de: (i) medidas ou programas 
instituídos por lei federal; (ii) execução de garantias de operações de crédito; ou (iii) 
investimentos compatíveis com o objeto social da instituição. A partir de 1º de julho de 
2015, o BNDES não mais poderá excluir as participações acionárias do cálculo do limite 
de 25% e deverá se enquadrar até 2024. Até 2018, o Banco deve reduzir seu excedente em 
20% e assim sucessivamente. As modificações não alteraram a prerrogativa de que cada 
subsidiária da Petrobras seja considerada um único cliente. 
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concentração, embora não se tenha explicitado regras de tratamento. 
No Brasil, também houve debate, mas nenhum normativo chegou 
a ser emitido nessa direção. A questão é, a nosso ver, preocupante 
para instituições de fomento, já que é da própria natureza delas ser 
concentrada em clientes, ou setores, ou regionalmente, ou mesmo 
em garantidores. O BNDES tem mantido diálogo com o BCB a esse 
respeito e conta com alguns normativos específicos que lhe permi-
tem melhor lidar com o risco de concentração, como para os casos 
dos setores de petróleo e de energia elétrica, além da flexibilização 
temporária dos limites de imobilização, que permite excluir as ações 
adquiridas nas privatizações dos anos 1990. 

Outro problema análogo se deve às próprias restrições decorrentes da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Não se está aqui questionando sua validade 
e importância, mas apenas ressaltando as consequências, por exemplo, 
para a concessão de empréstimos ao setor de gás a estados e municípios. 
Como financiar empresas municipais sem ferir a lei? Qual o risco energé-
tico para o país? Essas questões se colocam como verdadeiros dilemas.28 

Algumas questões interessantes para instituições de fomento também 
se colocam aqui em relação ao tratamento dos dados e à exigência de 
capital regulamentar para o risco operacional. De acordo com a Circu-
lar 3.383/08, do BCB, todas as operações não consideradas na linha de 
negócio “varejo” devem ser consideradas na linha de negócio “comercial”. 

28  No que se refere às dificuldades de modernização dos sistemas do BNDES, cabe 
observar que os críticos dos bancos públicos defendem a primazia da responsabilidade 
fiscal e costumam usar o argumento de que essas instituições são menos eficientes e 
defasadas tecnologicamente em relação às práticas do mercado. Não se está aqui negando 
a necessidade da prestação de contas à sociedade nem a necessidade do bom uso dos 
recursos públicos, ambos, sem dúvida, fundamentais, mas apenas ressaltando que, em 
certos casos, a ineficiência de alguns processos (e inclusive a baixa agilidade operacional) 
resulta das dificuldades de modernização das empresas públicas, impostas por princípios 
(per si corretos) presentes, por exemplo, na Lei 8.666/93. Atualização: A Lei 8.666/1993 foi 
substituída pela Lei 13.303/2016.
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Em simultâneo, os financiamentos de projetos de longo prazo devem 
ser alocados na linha de negócio “finanças corporativas”. Ocorre que no 
BNDES, em geral, as operações são de longo prazo, embora nem todas 
sejam financiamentos de projetos (há muitos produtos sendo financia-
dos). Ou seja, existe uma indefinição quanto à ênfase regulatória para 
a análise do risco operacional: é o fato de a operação de crédito ser de 
longo prazo ou de se tratar de um projeto? No caso das operações de 
financiamento indiretas (por meio de agentes financeiros), devem ser 
classificadas também na linha de finanças corporativas? Essas perguntas 
evidenciam as dificuldades de um banco de desenvolvimento se adequar 
aos desenhos regulatórios pensados para bancos comerciais, o que nova-
mente reforça a necessidade do diálogo.

Por fim, uma outra questão que se coloca é a dificuldade de aferir cor-
retamente o risco envolvido em operações de project finance. Esse tipo de 
financiamento se tornou uma alternativa muito em voga no BNDES, dada 
a menor exigência de garantias fidejussórias. Todavia, como avaliar corre-
tamente o risco envolvido nessas operações, sobretudo, considerando-se 
as incertezas de marco regulatório? No caso do risco legal (computado no 
risco operacional) de possíveis multas relacionadas à corresponsabilização 
em danos ambientais, como precificá-lo corretamente, ainda mais tendo 
em vista que não há histórico de perdas?

Recomendações e sugestões
Como vimos ao longo do artigo, o BNDES sempre foi (historicamen-
te) uma instituição financeira com baixo risco, em comparação com 
os bancos nacionais, monitorando-os de forma estrita pelas áreas de 
Crédito e Financeira do Banco. Defende-se, porém, que a criação da 
AGR, imposta por Basileia II, trouxe diversos benefícios. 
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As recomendações aqui pertinentes se referem a utilizar o proces-
so de construção das políticas de gestão de riscos não como um mero 
cumprimento regulatório de Basileia, mas como uma oportunidade de 
melhorar práticas de governança corporativa. Os principais benefí-
cios são: estabelecer diálogos entre diferentes áreas da instituição 
que lidam com a gestão de riscos, mapear processos, promover a 
cultura de gestão de riscos ao longo de toda a instituição (e aqui o 
trabalho do risco operacional é particularmente relevante, já que 
perpassa todas as unidades da empresa), definir com maior clareza 
responsabilidades, criar parâmetros para a tolerância a risco (com 
a imposição de limites) e agregar, em documentos únicos, todas 
as etapas do gerenciamento de risco, melhorando a informação. 

Apesar dos avanços proporcionados pela criação da AGR, o esta-
belecimento formal do quanto a instituição está disposta a perder 
em determinados setores ou projetos considerados prioritários 
(para que sejam estabelecidas as rentabilidades a serem exigidas 
nos setores não prioritários – subsídios cruzados), é ainda uma 
questão não trivial na instituição. Supondo que essa dificuldade 
possivelmente também ocorra em outras instituições públicas de 
fomento, a recomendação aqui é de que sejam estabelecidos fóruns entre 
integrantes do sistema nacional de fomento para a troca de experiências 
de definição de limites e de criação de orçamentos de risco.  

Outro grande benefício trazido pela entrada em vigor das regras 
de Basileia se refere ao tratamento dos dados. O regulador, ao 
exigir automação de processos de gestão de riscos e redução da 
dependência de planilhas alimentadas manualmente, justificou 
a prioridade na compra de softwares de gestão de riscos, aceleran-
do sua aquisição. Mais importante do que os benefícios trazidos pela 
aquisição de softwares per se, a aquisição de sistemas de riscos exige 
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uma profunda revisão e limpeza das bases de dados existentes – além 
da constituição de novas bases, a fim de alimentar o sistema. Todavia, 
como exemplificado com os casos da carteira agrícola e de crédito 
à exportação do BNDES, algumas vezes são necessários tratamentos 
nos dados, a fim de eliminar situações de “falso default”, já que 
instituições de fomento têm garantias peculiares e renegociações 
determinadas pelo governo. Novamente, a recomendação aqui é 
aproveitar a aquisição de sistemas de riscos para fazer tratamentos 
minuciosos na base de dados da instituição, buscando soluções custo-
mizadas, para que a prudência bancária seja assegurada, sem prejuízo 
da promoção do desenvolvimento. 

Vimos também, a partir da experiência do BNDES, que há desafios 
que permanecem após vários anos da criação da AGR. Um desses 
é como tratar, mensurar e buscar, em alguma medida, mitigar algo 
que nos parece ser da própria natureza de instituições de fomento: 
a elevada concentração, seja ela setorial, regional, por grupo eco-
nômico ou por garantidor. Novamente aqui a recomendação é a 
criação de fóruns de discussão entre agentes do sistema nacional 
de fomento. Considerando-se a crescente importância da questão da 
concentração em Basileia III, urge iniciar um debate entre associados 
do sistema nacional de fomento a fim de construir propostas comuns 
para serem apresentadas ao regulador oportunamente. 

Foram também mencionadas questões metodológicas, importantes 
para instituições de fomento, que permanecem em aberto: qual o me-
lhor tratamento do risco de juros da carteira bancária, quando 
existe grande monta de instrumentos financeiros ilíquidos, para os 
quais a marcação a mercado é pouco representativa do risco ou 

Revista do BNDES 47 | Junho de 2017

156



mesmo inadequada, como é o caso da TJLP?29 Como aferir o risco 
operacional em projetos de longo prazo, considerando-se que o risco 
legal faz parte do risco operacional e que há grandes incertezas 
no marco regulatório? Como mensurar perdas relacionadas à cor-
responsabilização em eventos de danos ambientais, se não há bases de 
dados de perdas desses eventos? No caso do risco de crédito, será 
adequado para instituições de fomento o tratamento aos maiores 
prazos dado nos modelos internos de Basileia? Não caberiam estudos, 
caso a caso, e alguma flexibilização por parte do regulador, para 
evitar prejuízos ao financiamento do desenvolvimento, que, muito 
frequentemente, necessita justamente de maiores prazos? Todos 
esses temas merecem, a nosso ver, fóruns de debates entre instituições 
de fomento na busca de soluções adequadas. 

Tão importante quanto mostrar algumas dificuldades para a apli-
cação das novas regras prudenciais no BNDES, é aqui registrar que 
o Banco se beneficiou do diálogo permanente com o órgão regulador, 
como nos casos da flexibilização do limite de exposição por grupo 
econômico ou, mais recentemente, do tratamento de instrumentos 
híbridos de capital para fins de Basileia III. Trata-se de ilustrações 
de adaptações nas normas que permitiram às duas instituições 
(BCB e BNDES) atingir seus objetivos.

29  Atualização: Atualmente está sendo analisada a Medida Provisória 77/2017, que cria a 
Taxa de Longo Prazo (TLP) para substituir a TJLP a partir de 2018, para os novos contratos 
do BNDES. A TLP será apurada mensalmente, composta pelo IPCA e pela taxa de juros 
prefixada, estabelecida a cada operação, tendo por base a remuneração real oferecida pelas 
NTN-Bs (Notas do Tesouro Nacional – Série B no prazo de cinco anos). A substituição da 
TJLP pela TLP será feita de forma gradual, até 2023. 
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Conclusão
A AGR contou, desde sua criação, com o apoio da Diretoria do 
BNDES. Em parte, sua criação respondeu a um requisito regulató-
rio, mas havia também na casa uma discussão sobre a necessidade 
de aprimorar o gerenciamento de risco, a fim de preparar o Banco 
para um futuro no qual captações no mercado se tornem mais rele-
vantes e ocorra o crescimento de operações de maior risco, como a 
de financiamento à inovação. 

Vimos também que a AGR foi criada em um contexto muito peculiar. 
Embora a crise subprime e suas repercussões no Brasil sejam um evento 
único, não generalizável, trata-se de um caso extremo que corrobora a 
visão de que instituições de fomento tendem a ser menos afetadas por 
questões conjunturais. Se assumem maiores riscos, associados, sobretudo, a 
maiores prazos, dispõem também diversos instrumentos para gerir esses riscos, 
como funding de longo prazo, garantias de elevada qualidade, maior capacidade 
de negociar prazos, entre outros.

Viu-se também que a grande variação do IB no período 2008-2009 se deu no 
incremento das parcelas de risco de crédito, a despeito de a inadimplência per-
manecer baixa e da paradoxal melhora da qualidade da carteira, em virtude 
do crescimento de ativos em empresas investment grade que recorreram ao 
Banco por ter suas condições de captação no mercado deterioradas na crise. 
Caso os mesmos recursos fossem alocados em títulos públicos (em vez 
de em empréstimos), o provisionamento de capital seria zero – o que 
corrobora a visão da existência de certo viés contra operações de crédito 
nos acordos de Basileia. 

Mostrou-se também a influência do pagamento de dividendos comple-
mentares à União para a redução do IB do BNDES. Isso evidencia uma 
situação em que os bancos públicos têm de, em momentos de baixa do ciclo, 
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simultaneamente, contribuir mais para o superávit primário, ao mesmo tempo 
que aumentam seus empréstimos (papel anticíclico). O resultado é uma queda do 
IB dessas instituições – o que acaba por prejudicar justamente aqueles que estão 
indo na direção desejada pelo regulador. Torna-se, portanto, necessário pensar 
em mecanismos que capitalizem os bancos públicos, preferencialmente 
com capital de nível I, sem constituir uma despesa primária. Uma forma 
é a transferência de ações de estatais ou sociedades de economia mista 
pertencentes ao Tesouro Nacional para os ativos dos bancos públicos. 
Outra forma é a transferência de ativos entre fundos da União, o que 
possivelmente seria classificado como capital de nível II. A inclusão, porém, 
de um colchão anticíclico em Basileia III poderá amenizar as maiores exigências 
de capital regulamentar em momentos de baixa do ciclo, para todo o sistema. 

Mas o principal ponto do artigo é que, a despeito de algumas dificuldades 
criadas pela pró-ciclicidade do IB, a entrada dos requerimentos de Basileia no 
BNDES trouxe diversos benefícios, a partir da criação da AGR: formalização 
de responsabilidades, definição da tolerância a risco, criação de limites, melhora 
no tratamento dos dados já existentes, criação de novas bases de eventos de 
riscos, reforço da importância de desenvolver ou adquirir sistemas de riscos, 
disseminação de uma cultura de gestão de riscos, busca por melhores mitigadores, 
criação de limites, melhoria na comunicação, criação de plano de continuidade 
de negócios, entre outros.  

Nesse sentido, a criação da AGR (em grande medida, imposta por Basileia II) 
trouxe mais benefícios do que custos, a nosso ver, já que os requerimentos 
de capital foram todos cumpridos, sem inviabilizar a atuação do Banco 
como promotor do desenvolvimento. No entanto, foram fundamentais 
algumas adaptações ao marco regulatório, bem como um intenso diálogo com 
o regulador, como registrado. Para o futuro, há uma agenda de temas que ainda 
requerem reflexão (e eventuais propostas de adaptação do marco) entre associados 
do sistema nacional de fomento. 
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Não nos parece existir incompatibilidade entre aderir a Basileia e atuar 
como instituição de fomento ao desenvolvimento. Como atestado em 
conferência realizada no BNDES em 2014 – The Present and the 
Future of Development Financial Institutions: a Learning Dialogue –,  
o KfW, o China Development Bank e o Indian Small and Medium 
Enterprise Bank, apesar de não estarem formalmente submetidos a 
Basileia, optaram por aderir aos acordos. Ademais, a grande maioria 
das instituições de fomento da América Latina segue os mesmos cri-
térios prudenciais dos bancos privados. O que, sim, se faz necessário são 
adaptações pontuais, em linha com os princípios internacionais de gestão de 
riscos, em que as exigências regulatórias devem ser adequadas ao perfil de 
risco da instituição e proporcionais à sua importância sistêmica. 

Cabe aos gestores de riscos das instituições de fomento assegurar que a preocupação 
com a saúde financeira e com os limites prudenciais não comprometa o compro-
misso com o desenvolvimento. Riscos existem para ser geridos, e não evitados – e 
as instituições de fomento contam com diversos mecanismos para fazê-lo.
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Resumo
O uso de cenários para planejamento estratégico é hoje bastante dis-
seminado. Ao longo de sua história, o BNDES os usou em quatro 
ocasiões: 1984, 1987, 2007 e 2012. O artigo discute: (i) as teorias que 
os inspiraram; (ii) as metodologias utilizadas; (iii) os cenários em si, 
situando-os na historiografia da economia brasileira; (iv) o uso dos 
cenários pela instituição; (v) as continuidades e rupturas dos processos; 
e (vi) os aprendizados. O objetivo final deste trabalho é defender o 
uso dos cenários para instituições que se dedicam ao longo prazo. Os 
integrantes do sistema nacional de fomento são importantes atores de 
transformações estruturais, econômicas e sociais no país. Como outras 
instituições públicas, têm rotinas bem enraizadas, estrutura hierárquica 
bem definida, convenções e crenças compartilhadas. Tudo isso amplia 
os desafios do planejamento estratégico. Os cenários aparecem, assim, 
como uma prática que nos obriga a refletir e escolher melhores formas 
de fomentar as “janelas de oportunidade do desenvolvimento”. 

Palavras-chave: Planejamento estratégico. Cenários.

Abstract 
The use of scenarios for strategic planning is widespread nowadays. Throughout its history, 
the BNDES, used them in four occasions: 1984, 1987, 2007 and 2012. The article discusses: 
(i) the theories that inspired them; (ii) the methodologies used; (iii) the scenarios themselves, 
situating them in the historiography of the Brazilian economy; (iv) the use of the scenarios by 
the institution; (v) the continuities and ruptures in the processes; and (vi) what was learnt. 
The final objective of this essay is to defend the use of scenarios for institutions dedicated to 
long term. The members of the national development system are important actors of structural, 
economic and social transformations in the country. Like other public institutions, they have 
well-established routines, well-defined hierarchical structure, conventions and shared beliefs. All 
of this expands the challenges of strategic planning. The scenarios thus appear as a practice that 
obliges us to reflect and choose better ways to foster “windows of opportunity for development.”
Keywords: Strategic planning. Scenarios.
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Introdução
Técnicas de cenários para planejamento estratégico partem do 
princípio de que o futuro é, por definição, uma condição no tem-
po “diferente do que hoje existe”. Quando dizemos “no futuro”, 
conjecturamos algo distinto da realidade atual. Essa concepção 
é, porém, construída a partir do que agora conhecemos e espe-
culamos: fatos, tendências e incertezas. Ao mesmo tempo que 
partem das condições presentes, cenários nos permitem sair da 
camisa de força do pensamento convencional. “O que irá de fato 
ocorrer é o longo prazo. Futuro e longo prazo não são o mesmo. 
Trata-se de refletir sobre o que pode – e não o que vai acontecer” 
(RAMIREZ, 2014). 

Não existe a pretensão de predizer o porvir – o que seria tarefa 
inócua. O benefício potencial dos cenários está em criar, com 
imaginação, situações limites, a fim de promover uma reflexão es-
tratégica que abra o leque de alternativas para a instituição. O que 
faríamos em cada um desses ambientes? Qual será nossa inserção no 
ambiente de negócios? Quais os nossos potenciais competidores? Que 
futuros devemos evitar? Quais as fontes de crescimento da firma/
instituição? Quais recursos (humanos, tecnológicos e financeiros) 
necessitaremos desenvolver para nos adaptarmos com mais facili-
dade em cada contexto? Cenários não são, portanto, um fim em si 
mesmo, são o “início e não o ponto final da discussão estratégica .. . 
são usados para a intervenção, não são a intervenção em si”.1 

Em suas diferentes metodologias, cenários oferecem um conjunto de 
técnicas úteis para discutir a consistência de tendências e incertezas 

1  De acordo com Selin (2014), o propósito da intervenção deve ser definido pelo 
“cliente” (em geral, a alta administração da instituição).
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que hoje se vislumbram, admitindo que a intuição solitária possa 
ser falha.2 Em particular, cenários são úteis para conjecturar sobre 
possíveis rupturas e quebras de padrão. Eles retiram os tomadores 
de decisão de suas zonas de conforto, de suas rotinas, a fim de pre-
parar a instituição para situações distintas das que hoje imperam. 
Permitem tanto a ação preventiva, para evitar ou atenuar futuros 
indesejáveis, quanto a ação proativa, aquela que contribui para a 
realização do futuro almejado. 

Este artigo busca retomar e discutir as experiências no uso de 
cenários do BNDES. Ao longo de sua história recente, o Banco 
utilizou técnicas de construção de cenários em quatro ocasiões: 
1984, 1987, 2007 e 2012 (considerando as datas de início dos pro-
cessos de planejamento). Assim, após uma breve apresentação da 
instituição, o artigo discute, de forma sucinta, as teorias e metodo-
logias que inspiram os processos de cenários para o planejamento 
estratégico, nas quatro experiências. Na sequência, discute-se o 
contexto macroeconômico e institucional em que foram criados 
e os cenários em si. Por fim, as conclusões procuram sintetizar 
continuidades, rupturas e aprendizados. Pretende-se não ape-
nas compartilhar a experiência do BNDES, mas, por meio dela, 
defender a validade do exercício para os integrantes do Sistema 
Nacional de Fomento (SNF).

2  É comum o excesso de confiança na capacidade do julgamento pela experiência prévia 
ou pela intuição. Essa atitude, porém, muitas vezes pode levar à percepção viesada da 
realidade e, sobretudo, das mudanças que estão por vir. O pensamento intuitivo reflete, 
frequentemente, o aprendizado tácito, construído com base em regularidades do ambiente, 
ainda que isso não seja evidente para quem o formula. Nesse sentido, o julgamento 
intuitivo, como arma estratégica, funciona melhor quando a previsibilidade do ambiente 
é alta (baixa incerteza) e/ou quando existe a oportunidade do aprendizado, com base em 
regularidades do ambiente (KAHNEMAN; KLEIN, 2009).
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Apresentação breve do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES)
A história do BNDES coincide, em grande medida, com a história 
contemporânea do país. Criada em 1952, a instituição concentrou 
seus primeiros esforços em ferrovias e hidrelétricas, acompanhando o 
processo de rápida urbanização e industrialização que o Brasil expe-
rimentava. Importante já ao tempo do Plano de Metas para o desafio 
dos “50 anos em 5”, o Banco se tornaria absolutamente decisivo na 
década de 1970, quando lhe coube não apenas financiar os grandes 
projetos do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), como 
participar da concepção e da execução daquele plano. 

Nos anos 1980, com o objetivo de expandir suas atividades ao campo 
“social”, foi incluído um “s” em seu nome, passando a se denominar 
BNDES. Em 1990, sediou o comando do Programa Nacional para a 
Desestatização (no Conselho de Privatização). Com o advento do 
Plano Real (e frente ao desequilíbrio crescente da balança comercial), 
assumiu diversas iniciativas voltadas para o esforço das exportações 
brasileiras (COLLI; BERNARD, 1998, p. 382).

A partir da segunda metade dos anos 2000, o BNDES passou a con-
centrar esforços em projetos de infraestrutura, ao mesmo tempo em 
que expandia desembolsos, em termos absolutos, para a indústria 
e ampliava a participação dos desembolsos para micro, pequenas e 
médias empresas, por meio do Cartão BNDES. Com o agravamento 
da crise internacional, coube ao Banco fazer importante contribuição 
anticíclica, viabilizada por meio de empréstimos do Tesouro Nacional. 
De fato, entre 2006 e 2010, os desembolsos do BNDES aumentaram 
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149%, em termos reais, com crescimento de 152% de seus financia-
mentos à infraestrutura. Essa expansão resultou no aumento da taxa 
de investimento de 16% para 21% do produto interno bruto (PIB), 
que, por sua vez, cresceu a uma taxa média de 4,4% ao ano.3 Os temas 
inovação, socioambiental e desenvolvimento regional tornaram-se 
“transversais”, isto é, devem ser considerados na análise de todos os 
projetos do Banco. 

Atualmente, o Banco tem por missão “promover o desenvolvimento 
sustentável e competitivo da economia brasileira, com geração de 
emprego e redução das desigualdades sociais e regionais”. A instituição 
tem por visão: “ser o Banco do desenvolvimento do Brasil, instituição 
de excelência, inovadora e pró-ativa ante os desafios de nossa socieda-
de”, cultivando os valores do “compromisso com o desenvolvimento, 
espírito público e excelência ética”, conforme escrito em seu sítio.4

Seu principal instrumento é o financiamento, seja ele direto ou in-
direto (por meio de agentes financeiros). O Banco também realiza, 
desde a década de 1970, operações de fomento ao mercado de capi-
tais, por meio de subscrições de ações, debêntures e outros valores 
mobiliários, incluindo a estruturação de fundos de private equity ou 
de capital semente. Adicionalmente, administra fundos públicos e 

3  Em contraste, entre 2010 e 2014, os desembolsos do BNDES não cresceram. Em 2014, 
ficaram 12 pontos percentuais, em termos reais, abaixo do nível de 2010. Nesse período, a 
taxa de investimento recuou e o PIB cresceu 1,6% ao ano (BNDES, 2015b).

4  Trata-se de uma empresa pública federal, subordinada ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior. Entretanto, como banco público com carteira de valores 
mobiliários, o Banco presta contas a diversas instâncias de governo: Ministério da 
Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão, Banco Central, Comissão de Valores 
Mobiliários, Congresso Nacional, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da 
União, além de ser submetido à Auditoria Interna, à Auditoria Externa e a seu Conselho 
de Administração. Para missão, visão e valores, ver <http://www.bndes.gov.br/wps/portal/
site/home/quem-somos/governanca-controle/planejamento-corporativo/Missao,-Visao-e-
Valores>. Acesso em: 20 jun. 2015.
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realiza operações com recursos não reembolsáveis, como é o caso de 
operações sociais ou de apoio ao patrimônio histórico. Contribui 
ainda para a estruturação de projetos, por meio do apoio de con-
cessões públicas e parcerias público-privadas, participando desde 
a contratação de estudos até a efetiva licitação pública e outorga à 
iniciativa privada. Por fim, o Banco se propõe a gerar conhecimento, 
por meio de análises setoriais, macroeconômicas e financeiras e da 
contratação de estudos. Suas principais fontes de financiamento são: 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), empréstimos do Tesouro 
Nacional, captações externas e internas, além do retorno de suas 
próprias operações.

Cenários e planejamento 
estratégico – origens e  
teorias que inspiraram os 
cenários BNDES
Historicamente, o uso de técnicas prospectivas de planejamento, 
entre as quais estão os cenários, surgiu no contexto da Segunda 
Guerra Mundial, entre militares, associadas a estratégias bélicas. 
A Rand Corporation é apontada como uma das pioneiras no uso 
de cenários, principalmente a partir dos escritos de Herman Kahn, 
financiados pelo governo americano. Com o objetivo de discutir es-
tratégias para o sistema de defesa dos Estados Unidos, Kahn defendia 
a necessidade de “pensar o impensável”.5 Entre seus trabalhos, está o 
clássico estudo, realizado em parceria com Anthony Wiener (KAHN; 

5  Thinking about the unthinkable é, aliás, o título do livro de Kahn (1964), sendo “o 
impensável” a guerra nuclear.
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WIENER, 1967), no Instituto Hudson, onde destacam a importância 
de induzir os gestores no “mergulho no mundo desconhecido e em 
rápida mudança do presente e do futuro” (op. cit., p. 262). É relativa-
mente comum encontrar referência a esses primeiros trabalhos sob 
a denominação de “escola americana”, a fim de contrapô-la ao que 
seria a “escola francesa”, praticamente contemporânea. 6

Os trabalhos preliminares da “escola francesa” foram desenvolvidos 
por Gaston Berger e seus colegas na Délégation à l’Aménagement du 
Territoire et à l’Action Regionale (Datar), departamento do governo 
francês de planejamento territorial e regional. Os estudos realizados 
por Berger no Centre International de Prospective ficaram conheci-
dos como La Prospective. Neles se enfatizava a construção de cenários 
normativos (desejáveis) a fim de guiar escolhas de políticas públicas. 
Ainda na França, uma organização independente e não lucrativa foi 
criada, em 1967: o Comité International Futuribles (que combinava 
em francês as palavras “futuro” e “possível”), por Bertrand de Jouvenel, 
com a colaboração de Gaston Berger. Jouvenel sustentava que, embora 
fosse impossível fazer uma análise científica para prever o futuro, era 
possível construir métodos rigorosos e complexos.7 Destacam-se as 
contribuições de Michael Godet, que tiveram importante influência 
sobre os “cenários BNDES” construídos nos anos 1980. 

Nos anos 1970, a aplicação de cenários em ambientes corporativos 
ganhou força. Isso se deveu, em grande medida, aos trabalhos reali-
zados por Pierre Wack, um executivo da Shell, que se tornaria o pai 

6  Entre as técnicas mais comuns da escola americana estão o “método Delphi”, que 
pressupõe interações sucessivas entre experts que reveem e rediscutem seus julgamentos, 
após cada rodada, até um número predeterminado de sessões, análise de sistemas (systems 
analysis) e cenários probabilísticos.

7  Jouvenel visitou a Rand, em 1965, dando origem a um célebre relatório denominado 
Futuribles, com 83 ensaios sobre “futuros” em diferentes áreas. Ver Ramirez (2008).
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da “escola intuitiva-lógica” (intuitive logics school). No início dos anos 
1970, embora muitos analistas da Dutch/Shell trabalhassem com a 
ideia remota de preços mais elevados do óleo, a visão consolidada 
era de que um choque do petróleo era evento bastante improvável. 
Wack e sua equipe construíram diversos cenários e, analisando sua 
consistência, demonstraram que, ao contrário do que se imaginava, 
a não ocorrência de um choque exigiria condições tão especiais de 
oferta e demanda por óleo, simultaneamente, que se tratava de um 
cenário simplesmente impossível de ocorrer. Parafraseando Handt, 
Wack declarou aos gerentes: preparem-se, “o impossível vai ocorrer!” 
(WACK, 1985a, p.88). Isso permitiu à companhia europeia (grupo Royal 
Dutch/Shell) antecipar-se e preparar-se para a eventualidade de um 
choque do petróleo, que ocorreu efetivamente poucos anos depois, em 
1973, e, novamente, em 1979 – imortalizando os cenários Dutch/Shell 
como um caso de sucesso.8 O processo de construção, porém, não foi 
algo linear, passou por diversas fases e mudanças, como descrito nos 
trabalhos de Wack. Ser um processo longo, repleto de aprendizados, 
é uma das principais características da construção de cenários: uma 
tarefa incessante, na busca por acertar um alvo móvel (WACK, 1985a). 

Em vez de cenários probabilísticos, Wack propunha a construção de 
alternativas “plausíveis” de futuro; em vez de cenários normativos,  
cenários exploratórios. Variáveis qualitativas e quantitativas deveriam 
ser combinadas de forma a criar, “artisticamente” (em contraposição 
a “cientificamente”), histórias alternativas de futuro para a reflexão 
estratégica. Embora outros autores tenham sido também utilizados, 

8  Vale notar, porém, que em um levantamento posterior sobre a experiência de trinta 
anos de cenários Shell, alguns gerentes questionaram a relevância dos trabalhos realizados: 
“The scenario team were bright and their work was of a very high intellectual level. However neither 
the high level ‘Group scenarios’ nor the country level scenarios produced with operating companies 
really made much difference when key decisions were being taken.” (<https://en.wikipedia.org/
wiki/Scenario_planning>).
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os trabalhos de Wack influenciaram os cenários mundo-Brasil do 
BNDES, nos anos 2000. A seguir, explora-se a metodologia de Godet 
e Wack, brevemente.9 

O método de Godet – Prospectiva
Godet (1977) parte da ideia de que, diante da aceleração das mudanças 
do mundo contemporâneo, há duas atitudes possíveis para as empre-
sas: uma adaptativa e passiva e outra ativa e voluntária. Na atitude 
adaptativa, o homem busca aproveitar a melhor parte da mudança 
imposta, prever o que virá para se adaptar mais facilmente (op. cit., 
p. 15). Já na atitude ativa, o homem reconhece que a consciência da 
mudança pode acelerar e orientar essa mudança e, portanto, esta não 
é mais imposta (op. cit., p. 16). A ação humana é a causa das mudan-
ças, mas também é, em grande medida, condicionada pela mudança: 
“A previsão é feita para a ação, saber para prever, a fim de poder”.10 
Assim, “o longo prazo passa a comandar o curto prazo, ao mesmo 
tempo em que o projeto explica a ação”. 

A “crise da previsão” (os erros frequentes e a incapacidade de antever 
crises econômicas) decorre das práticas que usam hipóteses restritivas 
e modelos incompletos. Quando, porém, se chega ao fim do processo, 
hipóteses implícitas são esquecidas e o resultado do modelo impõe-se 
como previsão única: “Assim, o mais comum é que os modelos que 
se apoiam em dados quantitativos do passado, incompletos e cheios 

9  Atualmente, existem inúmeros trabalhos e técnicas para o desenho de cenários. Por 
sua importância, deve ser ainda mencionada a escola asiática/americana (Causal Layered 
Analysis/Alternative Futures), que enfatiza: “arquétipos de futuros”, “análises culturais”, 
“futuros críticos” e “civilizações futuras”. Este artigo discorre apenas sobre aquelas que 
tiveram influência nos métodos aplicados no BNDES.

10  No original: “La prévision est faite pour l’action, savoir pour prevoir afin de pouvoir” 
(BERGER citado por GODET, 1977, p. 16). Ver também Godet (1987). 
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de erros, são levados a uma previsão de um futuro que (na realidade) 
não se situa no prolongamento do passado e que é qualitativamente 
diferente do presente” (op. cit., p. 17). 

Ainda segundo esse autor, entre os que trabalham com planejamento, 
haveria uma tendência de revelar um futuro “predeterminado e único, 
como o passado” (op. cit., p. 18), ou, alternativamente, de entender os 
“objetivos como previsões”. Nos dois casos, seria melhor distinguir 
o “desejável do realizável” e não confundir “previsão e objetivo”. A 
proposta do autor é trabalhar, em vez da “previsão”, com a “pros-
pecção”. Há aqui um jogo de palavras. A “prospectiva” é uma criação 
do futuro, é uma atitude criativa em face de um futuro desejado, 
enquanto a palavra “previsão” é impregnada de uma falsa impressão 
de que é possível predizer o que ocorrerá no futuro (“a previsão tem 
um cheiro clássico de predição”). Para o autor, o único determinismo 
que se reconhece no passado são os graus de liberdade a partir dos 
quais o homem dispõe de suas ações passadas para agir no presente 
em vista de seus projetos de futuro: “O futuro é a razão de ser do 
presente” (GRIMALDI citado por GODET, 1977, p. 20). Para o autor, 
é preciso reconhecer “o desejo como força produtiva do futuro” e, 
assim, “reabilitar o subjetivismo e a utopia e reconciliar imaginação 
poética com a razão científica” (op. cit., p. 21). Entre os planejadores, 
todavia, haveria uma tendência a “mutilar” o pensamento: “O que 
propomos é um homem livre, para que ninguém exclua algo a priori” 
(op. cit., p. 24). É nesse sentido que a prospecção corresponde a uma 
“atitude criativa diante do amanhã, radicalmente diferente das ati-
tudes adotadas classicamente em previsão” (op. cit., p. 25). Isso não 
significa adotar uma postura não científica. Ao contrário, para o 
autor, “desejar privilegiar o emocional, o intuitivo, ao invés da razão, 
é tão absurdo quanto o inverso” (op. cit., p. 22).
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Pierre Wack – Escola intuitiva
Wack defende que cenários sejam elaborados na forma de “cená-
rios de decisão”. Isto é, o processo de construção de cenários deve 
envolver gerentes e também a alta administração em um processo 
que pretende “estruturar as incertezas” e questionar os pressupostos 
de como o mundo se organiza, de forma a permitir reorganizar o 
modelo mental que os gestores têm da realidade. Não se trata de 
uma construção ad hoc de alternativas de futuro. Cenários devem 
ser formulados com base nas questões e ansiedades que o tempo 
presente levanta e devem se concentrar nos temas de maior inte-
resse para a firma/instituição: “construímos futuros a partir de 
um pequeno conjunto de pontos de vista, elaborados no presente, 
que devem ser estabelecidos no contexto da estratégia da firma” 
(RAMIREZ, 2014).  

De acordo com Wack, cenários “lidam com dois mundos: o mundo 
dos fatos e o mundo das percepções”, sendo o objetivo transformar 
“a informação estratégica em nova percepção da realidade”. Frequen-
temente, admite o autor, o processo falha, mas, quando funciona, é 
uma “experiência que gera um sincero ‘Aha!’”. Isso ocorre quando 
“o microcosmo dos tomadores de decisão” é atingido, forçando-os 
a “reorganizar seus modelos internos de realidade”.11 

Ainda segundo o autor, os cenários precisam ir além da mera quan-
tificação de resultados possíveis de incertezas óbvias (estes são 
chamados “modelos de primeira geração”, associados à escola ameri-
cana). A melhor técnica envolve pensar e aceitar a incerteza, tentar 

11  No original: “I have found that getting to that management ‘Aha!’ is the real challenge 
of scenario analysis. It does not simply leap at you. It happens when your message reaches the 
microcosms of decision makers, obliges them to question their assumptions … and leads them to 
change and reorganise their inner models of reality” (WACK, 1985b, p.3). 
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entendê-la e, por meio do processo de planejamento estratégico, 
criar uma transformação quase revolucionária em uma grande cor-
poração. Nesse sentido, enquanto os cenários de “primeira geração” 
dão ênfase à análise probabilística de eventos (muitas vezes referidos 
como cenários probabilísticos), a análise proposta por Pierre Wack 
é definida como “escola intuitiva”. 

Para Wack (1985b, p. 73) o problema das projeções (forecasts) não 
é que elas falham frequentemente. Ao contrário, o problema é que 
muitas vezes são acuradas – é isso o que as torna tão perigosas. O 
problema das projeções é que elas são construídas “com base na 
premissa de que o amanhã será igual ao hoje”. Funciona, porque 
o mundo nem sempre muda. Porém, mais cedo ou mais tarde, a 
mudança virá e a previsão falhará, justamente quando era mais 
importante para a firma antecipar a mudança no ambiente de 
negócios (“wrong when it hurts most”, op. cit., p. 75). 

Para se precaver de mudanças súbitas, Wack propõe a construção 
de cenários com base em “eventos predeterminados” (predetermined 
events), isto é, aqueles que já ocorreram ou que certamente irão 
ocorrer, mas cujas consequências ainda não estão mapeadas, e em 
“incertezas críticas”, que determinam trajetórias distintas. Os cenários 
são construídos na forma de histórias (storytelling) de futuros que são 
inferidos com base nas incertezas e nos eventos predeterminados 
hoje vislumbrados. É crucial avaliar eventos do passado e as forças 
que estão condicionando o presente para então inferir distintos 
cenários. Estes, porém, precisam ser plausíveis e devem abranger 
múltiplas dimensões: geopolítica, ambiental, política, econômica 
e regulamentar, entre outras. Uma vez construídos os cenários, é 
preciso ainda fazer um teste de consistência e voltar do futuro para 
o presente (back-casting), a fim de averiguar a validade dos cenários.
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Seguidores de Wack definem duas metodologias possíveis: o mé-
todo indutivo e o dedutivo. No primeiro, um grupo heterogêneo 
de pessoas se reúne para inventar histórias que são combinadas 
a fim de criar um cenário abrangente (verificando a consistência 
e a plausibilidade das histórias). Já no método dedutivo, elegem-
-se duas incertezas críticas, tidas como as mais relevantes para 
a determinação do futuro, que definem dois eixos extremos. Os 
eixos são então combinados, criando quatro cenários. Enfatiza-se 
a necessidade de consultar “pessoas extraordinárias” (remarkable 
people), isto é, que sejam capazes de pensar de forma não con-
vencional, admitindo que estas, em geral, não estão dentro da 
firma. Em ambos os métodos, aconselha-se que sejam incluídos 
consultores e experts externos à instituição.  

Os cenários 1984 e 1987
No fim da década de 1970 e início da de 1980, a economia brasileira 
sofreu dois choques externos: a duplicação dos preços do petróleo e 
a forte elevação das taxas de juros internacionais. Mas, ao contrário 
do que ocorrera após o primeiro choque do petróleo (com o ingresso 
dos petrodólares no país), ao segundo se sucedeu uma situação de 
escassez de financiamento externo, que se tornou aguda, após a mo-
ratória do México, em 1982. O Brasil, que até então crescia a taxas 
históricas a 7,0%, foi jogado na chamada “crise da dívida”, crescendo 
-0,3% no período 1981-1984, com inflação média anual de 150,3%, 
aferida pelo IGP (GIAMBIAGI et al., 2010). 

A mudança de contexto externo provocou uma guinada na forma 
de condução da política econômica. Duas convenções, que até então 
guiavam a gestão macroeconômica, se romperam: (i) a “convenção do 
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crescimento”, segundo a qual o Brasil era um país que crescia (estava 
fadado não apenas a crescer, mas a fazê-lo em elevadas taxas); e (ii) 
a “convenção da estabilidade garantida”, isto é, a crença de que a 
inflação era indolor, posto que o país tinha desenvolvido um amplo 
sistema de indexação (CASTRO; CASTRO, 2012). Levados pela 
total perda de confiança no tipo de gerenciamento de curto prazo 
que havia sido praticado até o fim dos anos 1970, o então ministro 
da Fazenda, Delfim Netto, aproximou-se do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) e iniciou um programa ortodoxo, com política 
monetária contracionista, cortes fiscais e contenção salarial (embora 
tentasse proteger em sua política salarial os que ganhavam menos).12 
Era preciso “arrumar a casa”, para voltar a crescer.13 

Sem um projeto claro de desenvolvimento, com corte de recursos e 
diante de uma agenda de governo dominada pelo contexto macroe-
conômico de combate à inflação e ajuste externo, o que poderia o 
BNDES fazer? Sua opção foi voltar-se para si mesmo, de forma que o 
processo de planejamento do Banco explicitou: “... um objetivo bem 
específico: nada de planejar o Brasil, e sim o Banco” (MOURÃO, 
1994, p. 7). O diagnóstico era que, para ser efetivo, o planejamento 
teria de ser participativo e democrático (sendo o lema “planeja quem 
executa”). Godet teria sido a inspiração para os trabalhos de cená-
rios do Banco em meados dos anos 1980 (op. cit., p. 8), imputando o 
método “prospectivo”. 

12  Embora as negociações tenham começado bem antes, o processo de acordo com o 
FMI foi bastante longo, e apenas em 6 de janeiro de 1983 o governo brasileiro submeteu a 
primeira carta de intenções ao órgão. Nos 24 meses subsequentes, sete cartas de intenções 
foram examinadas pela direção do fundo, até se chegar ao formato final. Quanto à política 
salarial, foi alterada em 1980 e, novamente, em 1983. Ver Carneiro e Modiano (1990).

13  Até então, os membros do gabinete que haviam tentado segurar o crescimento 
industrial – por exemplo, em 1955, 1958, 1967 (Roberto Campos) e 1970 (Simonsen) – 
tinham sido “ejetados” do poder (CASTRO; CASTRO, 2012). 
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Dessa forma, em meados dos anos 1980, iniciou-se uma metodologia 
em quatro etapas: 

i. delimitação dos subsistemas (internacional, político, ma-
croeconômico, produtivo e social); 

ii. análise retrospectiva; 

iii. definição das estratégias dos atores; e 

iv. construção dos cenários, escolhendo então o mais provável. 

Foram visitadas algumas empresas multinacionais instaladas no Bra-
sil que utilizavam cenários em seu planejamento, ao mesmo tempo 
em que se criaram grupos de estudo para discussão interna e com 
interlocutores externos. 

Iniciou-se, assim, um processo de mobilizar todo o corpo de técnicos e 
executivos, a fim de identificar os pontos “fortes e fracos do Sistema”, 
ao mesmo tempo em que um grupo selecionado fazia os diagnósti-
cos de “ameaças e oportunidades” para a instituição (diagnóstico de 
ambiente externo). Foram desenhados, inicialmente, quatro cenários 
possíveis, reduzindo depois o escopo para dois cenários: “Cenário 
de Ajustamento” e “Cenário de Retomada”. Os cenários eram não 
probabilísticos (“não se construíram modelos econométricos”), com 
parâmetros futuros baseados em estudos recentes e consultas a espe-
cialistas, considerados viáveis e coerentes: “... (os parâmetros futuros) 
são apenas para concretizar a avaliação quantitativa e, sobretudo, para 
permitir o teste de coerência das hipóteses. Assim, os cenários não 
devem ser tomados como metas e os seus números como resultados 
exatos previstos” (BNDES, 1984a, p. 1-2). Os subsistemas trabalhados 
foram: Internacional, Político, Macroeconômico, Produtivo e Social.

 O “Ajustamento” pressupunha que não haveria mudança no comporta-
mento dos credores externos em relação à dívida brasileira nem na política 

Revista do BNDES 47 | Junho de 2017

180



interna de ajustamento da economia. Em consequência, seria mantida 
a política restritiva ao crédito, à expansão monetária, ao investimento 
público, bem como à política salarial contracionista. A condução da po-
lítica econômica seria feita de acordo com “a visão ortodoxa, em grande 
parte condicionada a isto pela renegociação da dívida e a inflexibilidade 
dos credores” (BNDES, 1984a, p. 3). O cenário internacional mantinha-se 
favorável à expansão das exportações brasileiras, mas o crescimento das 
exportações de manufaturados seria menor do que “o observado em outras 
épocas, alcançando em média 5,2% a.a”. O coeficiente de importações 
seria elevado, puxado pelo consumo de combustíveis. Haveria saldos 
comerciais significativos porque “... mesmo aceitando-se uma política 
flexível para as importações, os investimentos em substituição realizados 
na década passada, aliados ao esforço recente, vieram a dar seus frutos 
neste período”. O crescimento médio no período 1984-1990 seria de 4,5%. 
O crescimento previsto seria insuficiente para absorver a mão de obra 
que chega ao mercado de trabalho, levando ao “inchamento do mercado 
informal” (op. cit., p. 5). A deterioração das condições de vida (aliada à 
contenção de gastos públicos) levaria a um agravamento em relação ao 
quadro vivido em 1984, “... com consequências previsíveis de aumento 
de tensões sociais e elevada possibilidade de ruptura no campo político”. 

Já no cenário alternativo, “Retomada”, o governo que se iniciaria 
em 1985 colocaria como prioridade o desenvolvimento econômico 
e social: retomaria o investimento público e incentivaria o privado, 
reduziria a rigidez da política creditícia e monetária e adotaria uma 
política salarial mais favorável, estimulando o consumo e reativando 
o mercado interno. Isso seria possível em um cenário no qual credo-
res externos concordam em renegociar a dívida em condições mais 
favoráveis: “... redução de juros, carência adequada e longos prazos 
de amortização”. O cenário internacional é o mesmo do anterior. A 
economia cresceria a uma taxa média de 7,0% ao ano, sem um cres-
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cimento significativo do coeficiente de importações. “Isto porque 
uma das premissas básicas desse cenário é a adoção de uma política 
industrial e tecnológica ativa, que mantenha os ganhos decorrentes 
do processo de substituição de importação...”. Controles de impor-
tação seriam continuados e as hipóteses relativas às importações de 
petróleo eram semelhantes à do cenário “Ajustamento”, mas com 
maior crescimento da produção interna. Além de empregar todo 
o novo contingente que chegaria ao mercado de trabalho, haveria 
reabsorção de pessoas que perderam seus empregos e ingressaram 
no mercado informal (BNDES, 1984a, p. 8).  

Como tais cenários foram usados pelo Planejamento? O documento Plano 
Estratégico do Sistema BNDES: triênio 1985/1987 (BNDES, 1984c) come-
ça por discutir as mudanças estruturais em curso na economia brasileira: 
forte redução dos coeficientes de importação, queda nos dispêndios de 
divisas em petróleo e seus derivados e crescimento das exportações, a 
partir de 1983. Os fatores negativos estariam na queda da formação bruta 
de capital fixo (FBCF) e na inflação, que havia “mudado de patamar”, 
impulsionada pela maxidesvalorização do câmbio, também em 1983. 

A aposta estratégica era ousada: o Brasil estaria preparado para a 
“Retomada”. Esse diagnóstico ia de encontro à avaliação consensual 
de que as restrições externas se configuravam como um “obstáculo 
intransponível” e que, diante de condições sociais deterioradas e da 
perda de dinamismo do parque industrial nacional, a economia bra-
sileira estaria fadada ao baixo crescimento. Ao contrário: “Na análise 
das condições objetivas desta fase da economia brasileira, adotou-se 
como norma a procura de oportunidades para a superação da crise.” 
(BNDES, 1984c). Seguindo as premissas de Godet, recusou-se o uso 
de modelos econométricos, em prol de uma visão “prospectiva” na 
direção de um futuro desejável, considerado plausível.
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Em ambos os cenários, aposta-se na melhora da balança comercial, 
induzida pela substituição de importações realizada na década anterior 
e pela retomada do crescimento do comércio mundial. A similaridade 
da tese acima com as ideias defendidas no livro Economia brasileira em 
marcha forçada (CASTRO; SOUZA, 1985) não é mera coincidência, 
já que Castro foi contratado como consultor da equipe de Cenários 
no período e convidou Francisco Eduardo Pires de Souza para tra-
balhar na equipe. Para esses autores, o II PND havia provocado uma 
mudança estrutural na matriz energética e produtiva da economia, de 
forma a preparar o país para a retomada do crescimento. Um leitor 
atento ao debate sobre a economia brasileira dos anos 1980 poderá 
igualmente notar nos documentos a influência de teses inercialistas 
da inflação. Apesar da aposta de que a inflação cairia, “pela redução 
dos custos unitários e pelos ganhos de produtividade esperados”, 
defendia-se que a inflação brasileira era menos nociva, pois o país 
havia aprendido, em grande medida, a conviver com ela.14 Assim, e 
a despeito  da inflação e das projeções pessimistas acerca do PIB po-
tencial, a recuperação da economia poderia ser efetivada, permitindo 
a melhoria das condições de vida da população (BNDES, 1984a, p. 
21). No que se refere à situação social, o documento do Planejamento 
(BNDES, 1984c) destacava a geração de emprego e a má situação da 
saúde e da educação, alertando para a necessidade de políticas. Essa 
explicitação de questões sociais reflete o fato de o BNDES ter sido 
escolhido, no início dos anos 1980, para administrar o Finsocial, 

14  “Embora se preveja uma redução da inflação, deve ser observado que a sociedade 
brasileira criou mecanismos adequados à convivência com o processo inflacionário. 
Mesmo se este se situa em patamares elevados, o país é capaz de crescer a taxas também 
elevadas, comportamento este considerado impensável em países desenvolvidos, mas que 
já se incorporou à nossa experiência histórica” (BNDES, 1984c, p. 24).  
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além da gestão do Fundo da Marinha Mercante (FMM).15 A redução 
da pobreza, por meio da expansão dos serviços sociais básicos, e a 
ampliação da produção de alimentos são também ressaltados no 
documento, como estratégicos.

A partir da identificação da possibilidade da “Retomada”, qual seria 
o papel do Banco? Reafirmam-se cinco linhas de atuação (BNDES, 
1984c, p. 16-17): 

i. a industrialização é o motor básico do desenvolvimento (preten-
de-se garantir a “continuidade do processo de industrialização”); 

ii. o BNDES é um agente de mudanças (ressalta-se a ação ino-
vadora do Banco em modalidades de apoio, técnicas de de-
cisão, condições de financiamento, métodos operacionais 
etc. e cita-se o Funtec como o apoio ao desenvolvimento e 
à implantação de “projetos de tecnologia sofisticada” e dos 
setores de ponta (ibidem, p. 18); 

iii. o desenvolvimento necessita de um forte empresariado nacional; 

iv. o crescimento industrial deve ser baseado no aproveita-
mento dos recursos internos e no desenvolvimento de uma 
tecnologia nacional; e 

v. o desenvolvimento deve resultar no aumento do emprego e 
na atenuação dos desequilíbrios regionais. 

Para dar conta dessas proposições, quais seriam os desafios em ma-
téria de recursos? O documento do Planejamento (BNDES, 1984c) 
concluía que seria preciso ampliar a base de recursos próprios do 

15  “Com isto, ampliaram-se as responsabilidades do Sistema na direção de um maior 
comprometimento com a questão social ..., questões pertinentes ao desenvolvimento 
regional e com a ampliação de uma infraestrutura social básica” (BNDES, 1984c, p.19).
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Sistema BNDES, de modo não só a recuperar a importância já al-
cançada pelo Banco no passado, como também a cobrir a falta de 
recursos externos,  no contexto da crise da dívida latino-americana. 

Em suma, o BNDES optou, na medida em que lhe permitiam seus re-
cursos, por fazer apostas estratégicas, na direção apontada pelo Cenário 
de Retomada, com ênfase no apoio à indústria e no desenvolvimento 
tecnológico, a partir do Funtec, e com discurso de comprometimento 
com investimentos sociais. Infelizmente, porém, os recursos financei-
ros tornaram-se limitados para os objetivos almejados e o país se viu 
perdido entre planos econômicos de combate à inflação, sem sucesso. 
O Gráfico 1 mostra que, no período 1984-1987, desembolsos do Banco 
oscilaram e se mantiveram em patamar inferior ao do fim dos anos 1970. 

Gráfico 1 • Desembolsos do BNDES 1953-2001 (R$ milhões de 2001)

Fonte: BNDES.
Nota: Deflacionado pelo IGP-DI, segundo o valor de dezembro de 2001. 
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Embora os anos 1980 sejam associados à “década perdida”, entre 
1984 e 1987 o PIB brasileiro cresceu, em média, 6,1% – não muito 
distante do previsto nos cenários, portanto. A inflação, porém, 
não se comportou absolutamente como o previsto: manteve-se no 
patamar de 200% entre 1984 e 1985, caiu drasticamente no Plano 
Cruzado, em 1986, e voltou a se acelerar, atingindo 416%, em 1987. 

Cenários 1987
O Brasil vivia um período de experimentação de estratégias de es-
tabilização heterodoxas. A incerteza predominava e as políticas 
industriais estavam relegadas a segundo plano. Todos os esforços 
dirigiam-se para o combate à inflação. Nesse contexto, o diagnóstico 
da economia brasileira era de que: 

• o ciclo de substituição de importações havia se esgotado; 

• os avanços da indústria mundial na microeletrônica e no de-
senvolvimento de sistemas automatizados definiam um novo 
paradigma tecnológico, implicando crescentes custos para a 
autarquia brasileira, com perda de posição do país nas novas 
fronteiras dos fluxos de comércio mundial; 

• o Estado brasileiro encontrava-se em situação financeira 
delicada, com forte quadro inflacionário, estando impos-
sibilitado de impulsionar a economia por meio de investi-
mentos públicos; 

• havia uma visão positiva em relação ao capital estrangeiro por 
sua “contribuição tecnológica, gerencial e mercadológica”; 

• o comércio internacional apresentava novas características, 
intensificando o comércio intrafirmas (matrizes e filiais); e 
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• havia maturidade da indústria nacional em matéria de desenvol-
vimento organizacional e escalas adequadas com pauta de expor-
tações predominantemente dominada por manufaturados. 

No documento intitulado Cenários para a economia brasileira até o 
ano 2000, publicado em 1987, aparecem duas possiblidades de futuro 
para a economia brasileira: “Integração Competitiva” e “Fechamento”. 

Na concepção do primeiro cenário (Integração Competitiva), o país 
deveria, simultaneamente, alargar o mercado interno e impulsionar 
o volume de comércio exterior. Vislumbrava-se uma trajetória de 
crescente competitividade da economia brasileira e de elevação 
do padrão de vida da população, com modernização do aparelho 
de Estado e das instituições políticas.16 O próprio crescimento do 
mercado interno e a incorporação do progresso técnico permi-
tiriam alavancar a capacidade de exportação das empresas pelo 
aumento da competitividade e das escalas de produção. Dada a 
restrição aos fluxos externos de capital, a viabilidade do cenário 
dependeria de um crescimento contínuo das exportações e, quanto 
ao setor interno, de programas de investimento que mantivessem 
o coeficiente de importação “aproximadamente no nível atual 
garantindo, assim, significativos superávits comerciais durante 
todo o período” (Plano Estratégico 1988-1990, p. 5). O cenário de 
Integração Competitiva requeria a “recuperação da poupança do 
setor público”. Seria igualmente importante redefinir as áreas de 
atuação estatal, do capital privado nacional e do capital estran-
geiro na economia brasileira. 

16  Todavia, era considerada condicionante para esse cenário a relativa estabilização 
da economia mundial, acompanhada da manutenção dos fluxos de comércio e de uma 
renegociação favorável da dívida externa brasileira. Vale lembrar que em 1987 o país pediu 
moratória dos juros da dívida externa, mas suspendeu-a, retomando os pagamentos em 1988.
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Já o cenário de Fechamento resultava da combinação de uma situa-
ção da economia mundial deteriorada (crise financeira acompanha-
da de recessão ou estagnação, elevação dos juros internacionais e 
medidas protecionistas nos países desenvolvidos) com um quadro 
político interno “desfavorável à modernização institucional e à 
execução de políticas econômicas consistentes e voltadas para a 
sustentação do crescimento nos padrões de integração e com-
petitividade exigidos pelo novo ciclo.” (op. cit., p. 6). A política 
econômica interna, nessas circunstâncias, poderia assumir um 
caráter defensivo. 

O cenário considerado estratégico foi o da Integração Competitiva. 
Assim, o Plano Estratégico 1988-1990 orientava suas atividades para 
os seguintes objetivos (p. 9): 

• novo estilo de crescimento voltado simultaneamente para a 
integração competitiva do Brasil na economia mundial e para 
a integração de toda a nação, com redução da pobreza abso-
luta e das desigualdades regionais e de renda; 

• recuperação da taxa de investimento, compatível com a ex-
pansão do mercado interno e a manutenção da capacidade 
de exportação; 

• superação dos pontos de estrangulamento na infraestrutura 
de energia e de transportes; 

• participação do setor privado em investimentos, antes sob 
a égide do Estado; 

• fortalecimento financeiro e patrimonial do Sistema BNDES, 
buscando adequação das fontes e novas formas de aplicação 
de maior retorno; 
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• maior integração do Sistema BNDES com organismos e ins-
tituições da sociedade e órgãos do governo; 

• racionalização organizacional e dos fluxos operacionais do 
Sistema BNDES no curto prazo, com reformas na política e 
nos sistemas de recursos humanos; e 

• modernização do Sistema BNDES com base em uma con-
cepção empresarial adaptada às exigências do novo estilo 
de crescimento.

De acordo com Mourão (1994), é importante ter claro que as ações 
voltadas para a Integração Competitiva não eram formuladas em 
“contraposição à orientação histórica, originária do estruturalismo ce-
palino” do Banco. Tratava-se de uma visão pragmática: “... alcançar um 
crescimento econômico rápido, com as melhorias de produtividade que 
o país necessita para atender aos seus objetivos sociais” (MOURÃO,  
1994, p.21). De um lado, o Brasil já dispunha de empresários capazes 
de se responsabilizar por uma tarefa que o “Estado havia alegadamente 
assumido pela falta de capitais privados em condições de fazê-lo ...”  
(MOURÃO, 1994, p.21), de outro, reconhecia-se que as estatais, no 
fim dos anos 1980, se encontravam financeiramente debilitadas, após 
sucessivas limitações de investimento, tendo sido usadas para captar 
divisas, além de suas necessidades próprias, usadas como arma de 
conter pressão inflacionária (por meio do congelamento de tarifas 
e preços públicos) e ainda para absorver mão de obra, no intuito de 
evitar a escalada do desemprego. Todas essas características limita-
vam uma gestão moderna dessas empresas, o que, somado à baixa 
capacidade do Estado de nelas investir, havia tornado urgente uma 
profunda reestruturação do aparelho de Estado, o que incluía a pri-
vatização de diversas empresas. 
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O BNDES começou, assim, em seu processo de planejamento in-
terno, uma reflexão sobre a reformulação do papel do Estado. As 
orientações do Plano Estratégico e a nova visão do papel do Estado 
tiveram grande repercussão externa: “Houve apresentação de tra-
balhos e participação em seminários, congressos e diversos eventos 
sobre política industrial e o futuro do país no Brasil e no exterior, 
reuniões com órgãos de governo e elaboração de propostas de política 
industrial ... A Integração Competitiva passou a ser uma marca do 
Sistema BNDES” (MOURÃO, 1994, p.21). 

Em 1990, com a posse do presidente Fernando Collor de Mello, a 
equipe de Planejamento foi dispersada e não tiveram continuidade 
o planejamento estratégico e o trabalho de cenários. Como é no-
tório, em 1990 o BNDES passou a sediar o comando do Programa 
Nacional para a Desestatização (no Conselho de Privatização). 
Após diversos anos de elevada inflação e crise do Estado, por 
influência das ideias provenientes do Consenso de Washington 
(1989), houve uma guinada na orientação do modelo de desen-
volvimento nacional. Assim, a partir do governo do presidente 
Collor de Mello, o BNDES tornou-se o “Banco da Privatização”, e 
o país iniciou um processo de abertura comercial gradual. Em um 
período de menos de três anos, foram privatizadas 14 empresas 
em leilões públicos, todas elas estatais federais. As privatizações 
concentraram-se nos setores de siderurgia, petroquímica e, em 
menor montante, fertilizantes. Também data de 1990 o início 
do apoio às exportações pelo Banco, através do Finamex, embora 
tenha se tornado substantivo apenas após 1997, com o início das 
operações da Embraer.
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Cenários 2007 e 2012
Em 2007, o contexto vivido pelo Brasil era absolutamente distinto 
do existente na década de 1980. Em primeiro lugar, o país, após 
ter vencido a batalha da inflação e, passada a crise de confiança do 
início do governo Lula, dera uma guinada para um novo “modelo 
de crescimento”. Este se baseava em um tripé: intensificação das 
políticas de transferência de renda; expansão do consumo de massas, 
por meio do aumento do salário mínimo e de políticas creditícias; e 
elevação dos investimentos, puxados pelo setor público (BARBOSA; 
SOUZA, 2010). 

O cenário internacional também era muito distinto. Já era evidente o papel 
da China como um grande player internacional, com suas consequências 
sobre preços de commodities e fluxos comerciais. Adicionalmente, o país 
descobriu reservas do pré-sal – o que colocava uma série de dilemas para 
o governo a fim de evitar a “maldição do óleo”. Para culminar, em julho 
daquele ano começaria a maior crise financeira internacional desde 1929, 
embora suas consequências só tenham se tornado evidentes para o país 
a partir da quebra do Lehman Brothers, em setembro de 2008. 

A história do BNDES também iria mudar. Até 2007, o Banco vivia uma 
escassez de recursos – a partir da crise, receberia uma série de empréstimos 
do Tesouro Nacional, que mudariam seu patamar de atuação na economia. 
Internamente, o Banco crescera também em número de funcionários, 
passara por uma renovação de pessoal, iniciara um processo de interna-
cionalização (abrindo escritórios no Uruguai, subsidiária em Londres 
e, posteriormente, escritório na África do Sul) e foram criadas novas 
áreas. Nesse contexto, a alta administração decidiu iniciar um ambicioso 
processo de planejamento, que começava pela construção de cenários, 
explorados em dois níveis: “Cenários ambiente mundo-Brasil (CAMB) – 
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cenários de referência”; e “Cenários ambiente BNDES (CAB) – cenários 
focados”. Diferentemente dos cenários dos anos 1980, o horizonte de 
tempo era bem maior (15 anos) e, assim como antes, pretendia abordar 
diversas dimensões: política, econômica, social, tecnológica e ambiental. 
O objetivo era triplo: (i) alimentar a revisão da “missão” e da “visão” do 
Banco; (ii) servir de base para os cenários focados no BNDES (CABs), que 
seriam utilizados para identificar ameaças e oportunidades para o Banco; 
e, a partir dessas, (iii) subsidiar discussões para as orientações estratégicas 
para o período 2009-2014. As orientações contribuíram, por sua vez, 
para o planejamento de cada uma das áreas do Banco (BNDES, 2008a; 
BNDES, 2008b). Em 2012, iniciou-se nova rodada de planejamento, a 
partir da revisão do CAMB, que foi descontinuada em 2013 e concluída 
em 2014. Em ambos os períodos, complementavam os cenários de longo 
prazo os de médio prazo, em número reduzido (geralmente dois, mas 
podendo ser único em tempos de menor incerteza), com horizonte de 
cinco anos na experiência de 2007, reduzido para três em 2012. Por fim, 
existem ainda as projeções macroeconômicas (únicas) de curto prazo, 
utilizadas pelas áreas operacionais para avaliação de projetos, validadas 
mensalmente no Comitê de Orçamento.

Em ambos os processos (2007 e 2012), o consultor externo para cons-
trução dos cenários de longo prazo foi o professor Francisco Lima 
Cruz Teixeira, da Universidade Federal da Bahia (UFBA).17 A meto-
dologia CAMB foi inspirada (embora não apenas) nos cenários de 
Pierre Wack. Partiu-se dos “sinais do presente”, buscando ressaltar os 

17  Em 2007, a construção dos cenários envolveu basicamente funcionários da casa. Em 
2012, além dos funcionários, contribuíram assessores externos (trabalhando à época no 
BNDES: professores Francisco Eduardo Pires de Souza, Jorge Arbache e Ernesto Lozardo) 
e colaboradores do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai): Luiz Caruso 
e Marcelo Pio. Paralelamente, ainda em 2012, o BNDES patrocinou um seminário 
internacional, no contexto dos eventos comemorativos dos 60 anos, sobre o tema “Para 
que mundo o Brasil deve se preparar? Os próximos 10 anos em debate”.
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“fatos predeterminados” (chamados de “tendências invariantes”) e as 
“incertezas críticas”, aquelas que desenham mais de um resultado pos-
sível. Foram então escolhidas as mais cruciais incertezas, denominadas 
"forças motrizes", uma para o mundo e outra para o Brasil. Estas foram 
combinadas, criando quatro cenários mundo-Brasil. Iniciou-se, então, 
a “identificação de variáveis descritoras”, organizadas em blocos temá-
ticos, sendo a ênfase qualitativa (RAMALHO; CAFÉ; COSTA, 2010). 

Na experiência de 2012, porém, adicionaram-se alguns elementos. 
Inicialmente, criou-se um grupo de trabalho que passou a discutir 
grandes temas mundo e Brasil e definiram-se as forças motrizes. 
Posteriormente, em 2014, foram consultados especialistas do Banco 
para desenvolver aspectos específicos. No caso das tendências tec-
nológicas, em particular, solicitou-se aos participantes do Comitê 
de Assuntos Setoriais (que reúne especialistas setoriais do Banco) 
que descrevessem futuros alternativos tecnológicos, a partir de um 
pequeno conjunto de variáveis macroeconômicas. Assim, a metodo-
logia adotada na segunda rodada de Cenários mundo-Brasil com-
binou técnicas “dedutivas” com “indutivas”, mencionadas no fim da 
da segunda seção. Adicionalmente, para as variáveis econômicas, foi 
utilizado um modelo de consistência macroeconômica.18

Por ocasião da revisão dos cenários, em 2012, o cenário externo era 
bastante nebuloso, por causa do agravamento da crise do euro e das 

18  Esse modelo é dividido em cinco blocos: (i) simulação de trajetórias individuais de cada 
componente do PIB pela ótica da oferta (indústria de transformação, indústria extrativa, 
construção civil, produção e distribuição de eletricidade, gás e água, agropecuária, serviços); 
(ii) simulação de evolução de variáveis de mercado no curto prazo (juros, câmbio e índices 
de inflação, entre outras); (iii) evolução de contas externas, levando em consideração 
elasticidades, evolução de taxas de câmbio e de juros, prêmios de risco, comércio mundial, 
PIB mundial, PIB brasileiro etc.; (iv) simulação de índices de inflação; e (v) simulação de 
dívida pública. No modelo, as variáveis são determinadas simultaneamente, respeitando 
identidades contábeis e relações de longo prazo e mantendo a coerência com a descrição 
do cenário desenhado, qualitativamente.
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dificuldades de recuperação dos Estados Unidos, apesar dos baixos 
juros mantidos pelo Fed, em sucessivos afrouxamentos monetários. 
Nesse ambiente, movimentos de esquerda passaram a eclodir no mundo 
todo: Primavera Árabe, Occupy Wall Street, Indignados, Primavera 
Chilena (mais adiante, também no Brasil, a partir de 2013), ao mesmo 
tempo em que movimentos mais conservadores também ganhavam 
força. Paralelamente, novas tecnologias, como impressão em 3D, des-
cobertas de fontes de energia (shale oil/gas e energias limpas) e avanços 
na robótica (apenas para destacar as mais evidentes), traziam à tona 
discussões sobre uma nova geografia da produção e da inovação. A 
questão da sustentabilidade socioambiental ganhava força nas agendas 
internacionais, com o agravamento de problemas climáticos. 

No Brasil, tornou-se evidente a perda de competitividade da indústria 
brasileira, em virtude de taxas de câmbio apreciadas por longos perío-
dos, somadas aos elevados custos de produção e aos baixos ganhos de 
produtividade (estes agravados pela perspectiva de uma população com 
envelhecimento acelerado). Ao mesmo tempo, havia sinais do presente 
bastante positivos: continuidade no processo de redução das desigualdades, 
queda da pobreza (sobretudo a pobreza extrema), inclusão, crescimento 
da relação crédito/PIB e amadurecimento da democracia.

Conteúdo dos Cenários 2007 e 2012
Diante de “sinais do presente”, em 2007, para compor os cenários 
de referência mundo, a força motriz identificada foi: “O contexto 
geopolítico internacional”. Esta se desdobrava em dois cenários an-
tagônicos: “Hegemonia negociada” e “Multipolaridade conflituosa”. 
Já para o cenário nacional, a força motriz escolhida foi: “o contexto 
político-econômico nacional, a capacidade de o Estado se organizar”. 
Em 2007, os dois cenários Brasil foram denominados “Convergência 
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de interesses” e “Incapacidade de resolução de conflitos”. Combinados 
os eixos, resultavam quatro cenários “BNDES 2022”, cujos nomes 
faziam alusão a filmes. Na segunda rodada, para “BNDES 2028”  
(BNDES 2012), depois atualizado para “BNDES 2030” a partir das 
Novas Contas Nacionais e de Balanço de Pagamentos (BNDES, 2015a), 
os nomes remetem a músicas brasileiras.19 As principais características 
dos cenários de 2007 encontram-se resumidas no Quadro 1.

Quadro 1 • Cenários mundo-Brasil 2007-2022

Mundo

Hegemonia negociada Multipolaridade conflituosa

Negociações entre EUA, China, União Eu-
ropeia e Japão visando equilibrar relações, 
com integração dos Brics no processo de-
cisório internacional

Conflitos em torno da hegemonia, gerando 
uma multipolaridade conflituosa

Fortalecimento do papel das instâncias 
multilaterais de soluções de controvérsias 
(OMC, ONU)

Conflitos étnicos e regionais provocando 
insegurança diplomática e militar

Regulações negociadas
Regulações inconsistentes e prevalência do 
unilateralismo nas ações econômicas e dos 
mercados financeiros

Desenvolvimento e aplicação de mecanis-
mos para regular mercados financeiros e 
combater volatilidades

Sucesso na mitigação dos danos ambientais 
das mudanças climáticas

Mudança climática negativa e com relevante 
expressão socioeconômica

Crescimento sustentável e acesso assegura-
do aos mercados 

Crescimento baixo e volátil

(continua)

19  No primeiro extremo, que combinam cenários positivos mundo-Brasil, temos: 
“Melhor é impossível”, em 2007, que corresponde ao “Sonho meu”, em 2012. No quadrante 
oposto (mundo e Brasil em situações adversas), temos: “Todo mundo em pânico” (2007) 
e “Mundo é um moinho” (2012). No caso intermediário em que o país está num cenário 
negativo, mas o mundo está no cenário positivo: “Nau dos insensatos” e “Deixa a vida me 
levar”, respectivamente.  Quando o mundo está em conflitos, mas o Brasil tem um projeto 
claro de desenvolvimento e capacidade política de implementá-lo, temos: “Noviça rebelde” 
(2007) e “Apesar de você” (2012).
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(continuação)

Brasil

Convergência de interesses Incapacidade de resolução de conflitos

Novos grupos de interesses são incorporados 
na elite decisória brasileira

Não há coesão político-social em torno de 
um projeto nacional de desenvolvimento, 
representação de interesses fragmentada 
e pontual

Avança-se na direção da implementação 
de uma estratégia-país de desenvolvimento

Políticas públicas erráticas e obstáculos insti-
tucionais ao desenvolvimento permanecem

Crescimento sustentado, economia diversifi-
cada, inclusiva e com capacidade competitiva 
internacional

Crescimento baixo e volátil, desenvolvimento 
excludente

Os resultados do investimento em C&T e 
educação dão frutos, o país avança e se 
destaca entre os países em desenvolvimento 
nos rankings internacionais

A ampliação de infraestruturas é bem-su-
cedida, em particular, amplia-se a oferta 
de energia

Capacidade de investimento público limitada

Assegura-se a segurança cidadã  Insegurança cidadã

O Brasil se destaca como referência na efe-
tividade de ações associadas à responsabi-
lidade social

Cresce a degradação ambiental do país, em 
especial da Amazônia

Fonte: Cenários BNDES, mar. 2008, p. 15-16.

Na versão iniciada em 2012 (2015-2030), o diagnóstico das forças 
motrizes foi semelhante. Para o cenário internacional, residiria na 
geopolítica: “Liderança compartilhada” e “Multipolaridade confli-
tuosa”; enquanto no âmbito nacional encontrar-se-ia no plano polí-
tico e na capacidade de implementar um projeto de desenvolvimen-
to. Já os dois cenários para o país (2012) foram: “Desenvolvimento 
pactuado” (que guarda semelhanças com “Convergência de interes-
ses” na concepção de ter um projeto de desenvolvimento e ter capa-
cidade política de implementá-lo) e “Dependência e fragmentação 
política”, um pouco distinto da concepção anterior. 
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De fato, na versão de 2012, no cenário nacional adverso, prevalece 
uma atuação do governo meramente reativa às demandas políticas 
internas, com inserção passiva na economia internacional, sequências 
de políticas ad hoc, muitas vezes sobrepostas e contraditórias entre 
si, instabilidade política, descrédito nas formas tradicionais de re-
presentação política (partidos e sindicatos), conflito entre poderes, 
judicialização das relações sociais, incapacidade de fazer política 
industrial e de inovação, pouco avanço na qualidade da educação, 
apesar de avanços em alguns indicadores, e volatilidade de indica-
dores econômicos – essa versão dos cenários foi apresentada, ainda 
em dezembro de 2012, para o corpo funcional da casa. 

A grande diferença entre os dois processos está no nível de detalhamento 
dos cenários. Enquanto na primeira versão havia uma breve descrição 
qualitativa de cada cenário e uma tabela com números das variáveis mais 
relevantes, a segunda versão dispunha de um modelo de consistência de 
mais de duzentas duzentas variáveis, por cenário, que teve sua descrição 
detalhada.  Adicionalmente, na revisão de 2014, complementou-se o 
método dedutivo com o método indutivo, convidando diversas pessoas 
do Banco a fazer contribuições pontuais (incorporadas no documento 
final) para temas como política, meio ambiente, educação e inovação. 
Em particular, no caso das tendências tecnológicas, uma consulta foi 
feita ao Comitê de Assuntos Setoriais, como já explicitado. 

Em ambas as experiências, a partir dos cenários, foram construídas ma-
trizes SWOT, que combinavam “forças e fraquezas” com “oportunidades 
e ameaças”, em cada cenário CAMB. Em 2007, essa matriz contribuiu 
para desenhar orientações estratégicas do Banco (diretrizes), mas essa 
era apenas a primeira etapa do processo. A segunda foi descer do nível 
mais geral para o mais específico, o que consistia em construir “posi-
cionamentos estratégicos” por áreas e estabelecer “diretrizes para temas 
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transversais e políticas de suporte”. Assim, em 2008, foram estabelecidas 
12 orientações estratégicas corporativas, que compuseram o primeiro 
“Mapa Estratégico do BNDES”, para 2009-2014, organizado em quatro 
perspectivas: desenvolvimento sustentável e competitivo, sustentabi-
lidade financeira, processos internos e aprendizado e competências.20 
Iniciou-se, então, um processo de “estratégia em cascata”, em que, 
com base no mapa corporativo do Banco, cada área deveria constituir 
o próprio mapa e “planos de ação”, definindo metas (indicadores) e 
iniciativas (projetos) por departamentos (menor unidade de governan-
ça). O esforço era para que não apenas houvesse comprometimento de 
todos com as quatro dimensões corporativas, mas também que essas 
passassem a ser mensuradas e monitoradas pela Área de Planejamento 
e, com o passar do tempo, por todo o Banco, na medida em que foram 
implementadas ferramentas de gestão corporativa.

Entre 2009 e 2014, o processo do Planejamento Corporativo passou 
a se concentrar na execução, no monitoramento e no aprendizado, 
ao mesmo tempo em que foi realizado um trabalho de promoção de 
“valores corporativos”. Em 2014, houve reconhecimento internacio-
nal do BNDES, pois o Banco foi um dos vencedores da 15ª edição do 
prêmio Palladium Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing 

20  O Balanced Scorecard (BSC) toma por base quatro perguntas fundamentais: “How do 
customers see us? (customer perspective); What must we excel at? (internal business perspective); 
Can we continue to improve and create value? (innovation and learning perspective); How do 
we look to shareholders? (financial perspective)”. Disponível em: <https://hbr.org/2005/07/
the-balanced-scorecard-measures-that-drive-performance>. Acesso em: mai. 2015. No 
BNDES, no que se refere à “perspectiva do cliente”, identificou-se que “o cliente” seria a 
sociedade brasileira, que do Banco espera a promoção do desenvolvimento sustentável – 
primeira dimensão do mapa corporativo do Banco. Já quanto à “perspectiva financeira” do 
BNDES, por se tratar de uma instituição de desenvolvimento, a lucratividade não seria um 
objetivo em si, embora seja fundamental manter a sustentabilidade financeira – sendo esta 
a segunda dimensão do mapa. Quanto à “perspectiva interna dos negócios” do BSC, esta 
foi adaptada para foco em processos internos – terceira dimensão. Por fim, a perspectiva 
“inovação e aprendizado” foi renomeada de “aprendizado e competência”.  
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Strategy, concedido anualmente a empresas de todo o mundo que 
se destaquem pela qualidade de seus modelos de gestão da estratégia 
baseados no Balanced Scorecard (BSC). Já a revisão dos cenários 
mundo-Brasil, concluída em 2014, foi apresentada a chefes de departa-
mento e superintendentes de diretoria.21 As oportunidades e ameaças 
que aparecem em todos os cenários (consideradas as mais relevantes) 
foram levadas em conta no momento da revisão do mapa estratégi-
co da instituição. Destaca-se a percepção de uma oportunidade de 
ampliar frentes de colaboração com outras instituições de governo, 
a fim de criar sinergias e dar mais apoio à estruturação de projetos e 
ao desenvolvimento de instituições públicas. Essa oportunidade foi 
incorporada ao novo Mapa Corporativo do BNDES, como uma nova 
prioridade na dimensão “desenvolvimento sustentável”. As demais 
oportunidades e ameaças foram registradas para promover uma 
reflexão institucional sobre os temas e, eventualmente, para que se 
incorporem novas metas e objetivos para fins do planejamento estra-
tégico, quando oportuno. No fim da apresentação dos trabalhos, no 
Comitê de Planejamento, o presidente Luciano Coutinho declarou: 
“Os cenários valem por si mesmos” – ressaltando a importância de 
promover uma reflexão institucional de futuros alternativos.

Enquanto no processo iniciado em 2007 foram envolvidos 26 grupos 
de trabalho e 450 participantes diretos e as 12 orientações estratégicas 
corporativas foram posteriormente desdobradas em “alvos prioritários”, 
a segunda experiência limitou-se a apresentação e revisão do mapa. Os 
cenários CAB não foram refeitos na segunda experiência, embora esteja 
em curso (2015) uma iniciativa denominada “BNDES 2030”. 

21  Precederam a discussão dos “futuros” (CAMB) apresentações sobre o “passado” 
(história do planejamento) e sobre o “presente” (pesquisa sobre bancos de desenvolvimento 
internacionais).
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Conclusão
Na literatura, como mencionado no resumo, múltiplos são os objetivos 
dos cenários, atingidos, em maior ou menor grau, nas experiências 
aqui tratadas. Em relação ao objetivo de “construir futuros”, certa-
mente os trabalhos dos anos 1980 foram mais efetivos. De acordo 
com Buarque (2003, p. 11-12):  “Os cenários do BNDES contribuíram 
para o planejamento estratégico do banco e levaram à introdução 
do cenário de integração competitiva nas formulações estratégicas 
do Brasil”. De fato, o cenário “Integração Competitiva” tornou-se 
uma nova “visão” para o país, ainda que tenha sido utilizado numa 
agenda de abertura, privatização e Estado mínimo que não era sua 
concepção original.  

Já os cenários de 2007 e 2012 tiveram certamente menos repercussão 
externa e, em sua forma, refletem maior complexidade e tamanho que 
o Banco assumiu após a crise financeira. Curiosamente, os processos 
dos anos 1980 se propunham a discutir inicialmente “não o Brasil, mas 
o Banco”, mas terminaram por buscar construir uma “estratégia país”. 
Em contraposição, os cenários dos anos 2000 foram direcionados, 
desde o princípio, para um processo interno que visava a construção 
da “missão e visão do banco”, do mapa corporativo (e sua revisão), 
seguido de uma “estratégia em cascata”, a fim de definir metas e 
indicadores corporativos e por área do Banco, numa lógica BSC. 
No entanto, na sua conclusão, em 2014, a mudança no mapa se deu 
justamente no reconhecimento da necessidade de ampliar diálogos e 
interação com outras instituições de governo, o que revela um desejo 
de retomar a maior capacidade de formulação estratégica do país.

Sinteticamente, pode-se dizer que as maiores características dos 
processos dos anos 2000 são: 
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i. sua continuidade no tempo (processo mais longo de plane-
jamento da história do Banco); 

ii. o sistemático apoio da alta gestão; 

iii. o esforço de recuperar valores do BNDES e tradições ao lon-
go do processo de planejamento; 

iv. o intenso uso de ferramentas e métricas; e 

v. o esforço de usar o planejamento como ferramenta de ges-
tão, por meio da criação do Mapa Estratégico por áreas com 
indicadores e iniciativas. 

Uma característica que diferencia esse processo do ocorrido nos anos 
1980, portanto, é a ênfase no desenho de uma estrutura de gover-
nança para a gestão do planejamento. Passou-se a usar um sistema de 
monitoramento para o acompanhamento da execução da estratégia 
definida. Mas, se a versão dos Cenários 2030 é bem mais detalhada 
do que a dos Cenários 2022, o processo realizado em 2012 foi bem 
menos participativo do que o de 2007, limitando-se a apresentação 
para chefes e alta administração – o que gerou críticas internas, ainda 
que os cenários fossem reconhecidos por seu rigor e riqueza de análise.

Analisando os quatro processos de planejamento, há visíveis elementos 
de continuidade: os cenários BNDES são sempre não probabilísticos, 
envolvem múltiplas dimensões, são descritos de forma quantitativa 
e qualitativa e foram usados para o início da discussão estratégica 
do Banco. Há também elementos de ruptura. Nos cenários dos anos 
1980, usaram-se métodos “prospectivos”, apostando em um “futu-
ro desejável”, enquanto nos anos 2000 foram construídos cenários 
exploratórios, não normativos. Ademais, o horizonte temporal mo-
dificou-se de três anos para 15. Entre as duas experiências dos anos 

Continuidades, rupturas e lições: quatro experiências BNDES  
de cenários para planejamento estratégico

201



2000, houve grande aprimoramento dos modelos de consistência 
utilizados e uma versão bem mais detalhada dos cenários, documen-
tada (BNDES, 2015a). Entre os aprendizados, o maior foi, certamente, 
a necessidade de participação do corpo funcional desde o início do 
processo de planejamento, o que ocorreu mais plenamente nas duas 
experiências dos anos 1980, quando o Banco era bem menor, em 
número de funcionários e em desembolsos. Na segunda experiência 
dos anos 2000, a consulta a gerentes e técnicos foi realizada apenas 
de forma pontual, para o desenvolvimento de questões específicas, 
no fim do processo, em 2014. 

O maior intuito deste artigo foi apresentar a experiência do BNDES 
e propor, para os agentes do sistema nacional de fomento, a cons-
trução de cenários de longo prazo e o compartilhamento de visões 
de futuro para o país. Cabe a nós, integrantes do sistema, exercitar 
nossa capacidade de “ver primeiro” os desafios e as oportunidades 
do desenvolvimento, ao mesmo tempo que, como atores de gover-
no, nos cabe auxiliar na tarefa maior de escolher (estrategicamente) 
e dar impulso aos projetos que permitam caminhar na direção do 
futuro desejado. Quanto mais compartilharmos visões, maior será a 
possibilidade de seguir na direção almejada: “Se todos agirmos como 
se algo fosse ocorrer, esse algo ocorre, como no caso da profecia que 
se autocumpre. Isto acontece porque um bom plano é uma aposta 
estratégica, não uma aposta sobre o destino” (HUERTAS, 1996, p. 15). 

Referências 
BARBOSA, N.; SOUZA, J. A. P. A inflexão do governo Lula: política econômica, 
crescimento e distribuição de renda, 2010. Disponível em: <https://
nodocuments.files.wordpress.com/2010/03>. Acesso em: 20 jun. 2015. 

Revista do BNDES 47 | Junho de 2017

202



BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL. A atividade de planejamento do sistema BNDES. Rio de Janeiro, 1983.

   . Cenários para a economia brasileira 1984-90. Rio de Janeiro, 1984a.

   . Cenários para a economia brasileira 1984-90. Rio de Janeiro, 1984b.

   . Plano Estratégico do Sistema BNDES, triênio 1985/87. Rio de Janeiro, 1984c.

   . Cenários para economia brasileira até o ano 2000. Rio de Janeiro, 1987.

   . Planejamento Corporativo 2009/2014 – Brasil em Desenvolvimento – O 
futuro tem pressa. Rio de Janeiro, 2008a.

   . Planejamento Corporativo 2009-2014. Rio de Janeiro, 2008b.

   . Cenários mundo-Brasil 2030. Rio de Janeiro, 2015a.

   . Custo líquido dos aportes do Tesouro no BNDES. Nota técnica conjunta 
APE/AF. Rio de Janeiro, 2015b.

BUARQUE, S. C. Metodologia e técnicas de construção de cenários globais e regionais. 
Rio de Janeiro: Ipea, fev. 2003. (Texto para Discussão n. 939)

CARNEIRO, D; MODIANO, E. Ajuste externo e desequilíbrio interno: 1980-
1984. In: ABREU, M. P. (org.) A ordem do progresso. Rio de Janeiro: Campus, 1990.

CASTRO, A. C.; CASTRO, L. B. (org.). Do desenvolvimento renegado ao desafio 
sinocêntrico – reflexões de Antonio Barros de Castro sobre o Brasil. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012.

CASTRO, A. B.; SOUZA, F. E. P. Economia brasileira em marcha forçada. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1985.

COLLI, J. C.; BERNARD, Y. Dicionário internacional de economia e finanças. 
Adaptação e revisão técnica de Lavinia Barros de Castro. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, v. 1, 1998.

GIAMBIAGI, F. et al. Economia brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

GODET, M. Crise de la prévision, essor de la prospective. Paris: PUF, 1977. 

   . Scenarios and strategic management. Londres: Butterworths, 1987. 

HUERTAS, F. Entrevista com Carlos Matus, o método PEE. São Paulo: Fundap, 1996.

Continuidades, rupturas e lições: quatro experiências BNDES  
de cenários para planejamento estratégico

203



KAHN, H. Thinking about the unthinkable. Nova York: Avon, 1964.

KAHN, H.; WIENER, A. J. The year 2000. A framework for speculation on the 
next thirty-three years. Nova York: Macmillan, 1967. Disponível em: <http://
www.hudson.org/index.cfm?fuseaction=publication_details&id=2214>. Acesso 
em: 30 jul. 2015. 

KAHNEMAN, D.; KLEIN, G. Conditions for intuitive expertise – A failure to 
disagree. American Psychologist, 515A, set. 2009.

MOURÃO, J. A integração competitiva e o planejamento estratégico. Revista do 
BNDES, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 4, 1994.

RAMALHO, Y.; CAFÉ, S.; COSTA, G. Planejamento Corporativo 2009-2014. 
In: ALÉM, A. C.; GIAMBIAGI, F. (orgs.). O BNDES em um Brasil em transição. 
Rio de Janeiro: BNDES, 2010.

RAMIREZ, R. Forty years of scenarios: retrospect and prospect. In: DOPSON, 
S.; EARL, M.; SNOW, P. (eds.). Mapping the management journey: five decades of 
management studies. Oxford: Oxford University Press, 2008.

   . Introduction to scenarios and the ‘Oxford Approach’ to scenarios. 
Apresentação ministrada no Oxford Scenario Program. Oxford: Oxford 
University, Said School, abr. 2014.

SELIN, C. The purpose of scenarios & the logics of the client & user(s). Apresentação 
ministrada no Oxford Scenario Program, Oxford University, Said School, abr. 2014.

WACK, P. Scenarios: uncharted waters ahead. Harvard Business Review, set.-out. 
1985a.

   . Scenarios: shooting the rapids. Harvard Business Review, nov.-dec. 1985b.

Revista do BNDES 47 | Junho de 2017

204



Revista do BNDES 47 | Junho de 2017 |  p. 205-257

Sistemas nacionais de fomento: 
experiências comparadas*

National systems of development: 
comparative experiences*

Ana Cláudia Além
Rodrigo Ferreira Madeira 
Ricardo Agostini Martini**

* Trabalho vencedor do Prêmio ABDE-BID de Artigos sobre o Sistema Nacional de 
Fomento – edição 2015.
The work earned the ABDE-BID Award of Articles about the National System of 
Development - 2015 edition.

** Respectivamente, economista do BNDES, doutora em economia pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professora do Instituto Brasileiro de Mercado 
de Capitais do Rio de Janeiro (IBMEC-RJ); economista do BNDES e mestre 
em economia pela UFRJ; e economista do BNDES e mestre em economia pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Este artigo é de exclusiva 
responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES.
Respectively, economist at BNDES, PhD in Economics from the Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) and professor at the Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais 
do Rio de Janeiro (IBMEC-RJ); economist at BNDES and master in Economics by UFRJ; 
economist at BNDES and master in Economics from the Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). The views expressed in this article are the views of the authors and do not 
necessarily reflect the opinion of BNDES.



206

Resumo
Apresentam-se os sistemas nacionais de fomento (SNF) de dez países 
(China, Alemanha, Brasil, Japão, Itália, França, México, Índia, Espanha 
e Coreia do Sul), comparando-os e demonstrando sua importância 
para o desenvolvimento. É realizada uma análise histórica dos SNFs da 
Coreia do Sul e da França, que têm sido funcionais ao longo do tempo, 
se adaptando aos novos desafios do desenvolvimento. Compostos, 
na maioria, por instituições financeiras de desenvolvimento (IFD) 
públicas, os SNFs são dinâmicos para fazer frente às novas estratégias 
de desenvolvimento, explorar novos segmentos e desenvolver novos 
instrumentos financeiros. Nota-se que os países procuram ter um 
SNF completo, atuando em segmentos tradicionalmente carentes 
de financiamento de longo prazo e de outros instrumentos finan-
ceiros adequados, entre os quais, a agricultura, a infraestrutura, as 
exportações, as MPMEs, a economia verde, a inovação e a habitação. 

Palavras-chave: Financiamento. Desenvolvimento. Infraestrutura. 
Inovação. Sistemas de fomento. Pós-keynesianos.

Abstract
The national system of development from ten countries are presented (China, Germany, 
Brazil, Japan, Italy, France, Mexico, India, Spain, and South Korea), comparing them and 
demonstrating their importance to development. A historical analysis of national system of 
development from South Korea and France has been conducted, which have been functional 
over time, adapting themselves to the new challenges of development. Composed mostly of 
public financial institutions for development (IFD), the national system of development are 
dynamic to cope with the new development strategies, explore new segments and develop new 
financial instruments. It is noteworthy that countries seek to have a complete SNF, acting 
in segments traditionally in need of long-term financing and of other appropriate financial 
instruments, including agriculture, infrastructure, exports, the MSME, green economy, 
innovation, and housing. 
Keywords: Financing. Development. Infrastructure. Innovation. Development systems. 
Post-Keynesians.
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IDBI Industrial Development Bank of India

IFCI Industrial Finance Corporation of India
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CDB China Development Bank
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Outras

BD Banco de desenvolvimento

ECA Export credit agency

FBCF Formação bruta de capital fixo

IFD Instituição financeira de desenvolvimento

LGFV Local Government Financing Vehicle (China)

MPME Micro, pequena e média empresa

PIB Produto interno bruto

SNF Sistema nacional de fomento

Introdução
Um sistema nacional de fomento (SNF) é constituído, em cada país, 
pelo conjunto de instituições financeiras de desenvolvimento (IFD) 
atuando no seu território de maneira complementar. 

A lógica de operação de um SNF é a de intervenção pública no mercado 
financeiro. Isto é, sua construção e seu funcionamento partem da 
percepção, por parte dos agentes públicos, de que esse mercado, se 
deixado a ser guiado por suas livres forças, não operará de maneira 
eficiente. Essa percepção pode ser caracterizada de acordo com vários 
paradigmas teóricos da ciência econômica. Entre esses paradigmas, 
destaca-se a teoria pós-keynesiana segundo a qual o mercado finan-
ceiro está sujeito não apenas a determinadas imperfeições pontuais, 
mas também a problemas estruturais intrínsecos, como a presença 
de incerteza em seu sentido radical, a crises de confiança entre os 
agentes e a ciclos provocados pela instabilidade de expectativas.
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Assim, para que um sistema financeiro seja eficiente, é necessário 
que ele seja funcional ao desenvolvimento econômico, isto é, que 
ele seja capaz de fomentar investimentos para o crescimento eco-
nômico, apto a preservar a segurança sistêmica da economia e com-
pleto em matéria de instrumentos financeiros. Essa funcionalidade 
precisa ser construída pela política pública, tanto na forma de um 
aparelho regulador, quanto pela criação de instituições, estruturas 
e instrumentos para a disponibilização de recursos financeiros para 
fomentar investimentos. O conjunto dessas instituições, estruturas e 
instrumentos pode ser associado com o conceito de SNF, isto é, com 
o conjunto de IFDs em um território:

• que buscam atuar em segmentos pouco desenvolvidos pelo 
mercado privado, de modo a completar o sistema financeiro;

• cujos projetos não são avaliados puramente em relação a sua 
rentabilidade individual, mas levam em consideração os be-
nefícios socioeconômicos com eles envolvidos; e

• que atuam de maneira complementar em prol de um objeti-
vo mais amplo: o desenvolvimento.

Na literatura, existem estudos que descrevem o SNF brasileiro, com 
detalhes de sua formação histórica (PINTO; PAULA; SALLES, 2007; 
ARAÚJO et al. , 2011). Contudo, faltam trabalhos que abordem 
exemplos internacionais e que proponham o desenho do SNF de 
outros países com o objetivo de permitir comparações e demonstrar 
sua relevância para o desenvolvimento. Nesse sentido, este trabalho 
pretende traçar um desenho dos SNFs de dez países (China, Alema-
nha, Brasil, Japão, Itália, França, México, Índia, Espanha e Coreia 
do Sul), buscando atualizar e avançar o levantamento já realizado 
por Além e Madeira (2015). Além disso, será realizada uma análise 
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histórica detalhada da construção dos SNFs da Coreia do Sul e da 
França. Esses dois casos foram escolhidos por serem exemplos de 
SNFs que proporcionaram a construção de sistemas financeiros 
funcionais ao longo de várias décadas, adaptando-se continuamente 
aos novos desafios impostos pelo processo de desenvolvimento, mas 
que seguiram caminhos distintos.

O presente artigo inicia com a apresentação do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como integrante 
do SNF brasileiro e dos conceitos de SNF e de IFD. Depois, será 
apresentado o marco teórico, que descreverá o papel da intervenção 
pública no mercado de crédito segundo diferentes paradigmas, com 
destaque para a teoria pós-keyesiana. Em seguida, serão descritas 
as dez experiências internacionais de SNFs, em particular a for-
mação histórica dos sistemas francês e sul-coreano. Por fim, serão 
apresentadas algumas conclusões acerca da pesquisa.

Apresentação
O BNDES tem como mandato “promover o desenvolvimento sus-
tentável e competitivo da economia brasileira, com geração de 
emprego e redução das desigualdades sociais e regionais”. É, por-
tanto, uma instituição que atua em variados segmentos e setores. 
Historicamente, o BNDES se adaptou às diversas necessidades 
da economia brasileira, focando suas atividades de acordo com a 
orientação da política econômica. Desde que foi criado, em 1952, 
o banco é o principal financiador dos projetos de longo prazo no 
Brasil, além de participar ativamente no planejamento e acompa-
nhamento desses projetos.
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A instituição teve participação ativa no financiamento da constru-
ção da infraestrutura brasileira e no desenvolvimento de diversas 
indústrias. O BNDES também foi fundamental nos diversos planos 
de desenvolvimento que se sucederam na economia brasileira, sendo 
recentemente instrumento importante em diversas políticas públicas, 
como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para os in-
vestimentos em infraestrutura, e o plano Brasil Maior, para aumentar 
a competitividade da indústria brasileira.

Durante a crise de 2008, a instituição foi fundamental para evitar uma 
retração abrupta no crédito da economia. No ano de 2009, os desembol-
sos do BNDES cresceram cerca de 50%. O Banco criou diversos novos 
produtos financeiros, ampliou os existentes e reduziu as taxas de juros. 

Atualmente, o BNDES tem uma preocupação especial com o finan-
ciamento à inovação, ao desenvolvimento sustentável e regional e 
às micro, pequenas e médias empresas (MPME). Em 2014, o Banco 
desembolsou R$ 187,8 bilhões, dos quais R$ 59,4 bilhões foram para 
as MPMEs, R$ 28,3 bilhões para a economia verde e R$ 5,9 bilhões 
para a inovação. Em 2014, os desembolsos do BNDES para investi-
mento tiveram participação de 15% no total da formação bruta de 
capital fixo (FBCF) brasileira. Com isso, contribuiu para a geração e 
manutenção de cerca de 5,5 milhões de empregos no mesmo ano. Além 
disso, as regiões Norte e Nordeste receberam 20% dos desembolsos 
em 2014, apresentando crescimento com relação à participação de 
13% registrada em 2007. 

A instituição faz parte de um SNF amplo, que inclui outras insti-
tuições públicas federais, bancos regionais e agências de fomento, 
tendo papel protagonista nesse sistema. Como será demonstrado no 
decorrer do trabalho, é comum nos países a existência de uma IFD 
central, que atua em diversos segmentos. 
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Conceitos
Um SNF é constituído, em cada país, pelo conjunto de IFDs atuando 
em seu território de maneira complementar. Na literatura, o conceito 
de IFDs muitas vezes confunde-se com o de bancos de desenvolvimento 
(BD).1 Isso decorre do fato de que estes invariavelmente constituem-se 
em IFDs. Todavia, essa categoria também abrange outras estruturas 
institucionais,2 tais como agências de fomento, agências de crédito à 
exportação (export credit agency – ECA) e órgãos de cooperação inter-
nacional. Inclui também instituições híbridas com iniciativas caracte-
rísticas de bancos de desenvolvimento, como o financiamento de longo 
prazo para segmentos específicos, tal como é o caso dos bancos públicos 
múltiplos e as instituições gestoras de fundos de pensão ou depósitos 
de poupança (ALÉM; MADEIRA, 2015). Uma taxonomia para essas 
instituições também foi desenvolvida por Selyavina (2014).

De maneira geral, as IFDs apresentam duas características (ARONOVICH;  
FERNANDES, 2006). Em primeiro lugar, costumam ter como foco 
empréstimos de longo prazo de maturação e atuam de forma com-
plementar ao mercado privado. Em segundo lugar, são consideradas 
instrumentos de política econômica e seu desempenho deve ser 
avaliado predominantemente pelos benefícios sociais e econômicos 
que suas operações propiciam. As IFDs, apesar de majoritariamente 
públicas, podem ser privadas, como é o caso de algumas ECAs que 
atuam no setor de exportações por meio de garantias, com recursos 
governamentais. Também as IFDs podem ser regionais, nacionais 
ou multilaterais.

1  Luna-Martínez e Vicente (2012) e UN-DESA (2005) definem o conceito de BDs.

2  Um conceito abrangente foi apresentado por BDC (2009).
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Mesmo com sua variedade, seu tamanho e sua importância para as 
economias, cabe destacar que pouca pesquisa acadêmica foi realizada 
sobre a atuação das IFDs. Os estudos que focam sua análise no com-
portamento dessas instituições são escassos, relativamente recentes e 
decorrem da atenção que essas instituições despertaram graças a seu 
papel anticíclico durante a crise financeira de 2008-2009. A maior 
parte da bibliografia relacionada ao tema é mais abrangente, pro-
curando abordar o papel do sistema financeiro sobre o crescimento 
econômico. Essa bibliografia costuma ser classificada em dois grupos 
de abordagens: um de caráter histórico e institucional e outro de 
caráter alinhado com a teoria econômica.3 

Dessa maneira, não há um conceito de IFD que seja consenso na bi-
bliografia. Cada estudo formula seu próprio conceito, de acordo com 
os objetivos de sua análise. Um conceito relativamente abrangente, 
apresentado por Além e Madeira (2015), considera as IFDs instituições 
financeiras, públicas ou privadas, que dispõem de:

• um mandato de atuação em segmentos de mercado específi-
cos que geram impactos socioeconômicos relevantes; ou

• um mandato amplo para prover financiamento ao desenvol-
vimento socioeconômico de determinada região.

Tendo em vista o que foi discutido anteriormente, um sistema nacio-
nal de fomento pode ser entendido como o conjunto de IFDs em um 
território nacional que atuam de maneira complementar em matéria 
de atendimento a setores econômicos, modalidades de produtos fi-
nanceiros e regiões. Tal como ocorre em relação às IFDs, não existe 

3 Para um detalhamento das diferentes abordagens, bem como das diferenças, ver Ferraz, 
Além e Madeira (2013).
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uma descrição abrangente o suficiente para comportar a multiplici-
dade de desenhos institucionais compreendidos em um SNF. Contu-
do, há três características fundamentais que merecem ser destacadas 
(CASTRO, 2014). Em primeiro lugar, suas instituições buscam atuar 
em segmentos pouco desenvolvidos pelo mercado privado, como nas 
operações que envolvem maiores prazos, maiores volumes requeridos 
de capital e maior dificuldade em avaliar riscos. Em segundo, há o 
reconhecimento de que os riscos assumidos pelas instituições devem 
ser avaliados não apenas em relação à rentabilidade individual de seus 
projetos. Reconhecendo-se que é necessário manter a sustentabilida-
de financeira das instituições no longo prazo, torna-se recomendá-
vel a prática de fomentos cruzados entre diferentes atividades, com a 
criação de fundos em que o sucesso de um projeto viabiliza os demais. 
Em terceiro, as diversas instituições mantêm relações de complemen-
taridade e de interconexões em prol de um objetivo comum mais am-
plo: o desenvolvimento nacional.

Marco teórico
O perfil da intervenção pública no sistema financeiro de cada eco-
nomia – incluindo os casos de formação de instituições públicas e de 
organização de SNFs – está relacionado a uma série de fatores ligados 
às condições objetivas do mercado e das avaliações das partes nele en-
volvidas.4 Entre esses fatores, são particularmente relevantes o estágio 
de desenvolvimento econômico do país – e, consequentemente, do 
seu sistema financeiro – e o contexto financeiro internacional. Outro 
elemento importante relacionado ao perfil da intervenção refere-se 
à concepção do agente público em relação à forma mais adequada de 

4 Mais detalhes desse ponto estão disponíveis em Studart e Hermann (2001).
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trazer ganhos de eficiência do sistema financeiro quanto aos objeti-
vos definidos. Nesse caso, podem ser identificadas três abordagens:

• os modelos de repressão financeira, baseados nos trabalhos 
de Shaw (1973) e McKinnon (1973);

• os modelos de restrição de crédito baseados nas contri-
buições teóricas de Akerlof (1970), Stiglitz e Weiss (1981, 
1983), Mankiw (1991) e Stiglitz (1993); e

• a abordagem pós-keynesiana baseada nos trabalhos do pró-
prio Keynes (1937a, 1937b, 1964) e nas contribuições da 
hipótese da fragilidade financeira, de Minsky (1982, 1986).

Segundo o modelo Shaw-McKinnon, que é a base da teoria econô-
mica neoclássica sobre os mercados financeiros, o mercado de cré-
dito pode ser entendido como um mercado de fundos emprestáveis. 
Neste, há a interação entre agentes superavitários de fundos, que 
ofertam recursos na forma de poupança, e agentes deficitários, que 
demandam recursos na forma de investimentos. A poupança, nesse 
modelo, é o resultado da escolha intertemporal entre consumir no 
presente e no futuro, sendo a taxa de juros o prêmio pela abstinên-
cia do consumo agora, sob a forma de maior consumo depois. O 
investimento, por sua vez, é determinado pela produtividade mar-
ginal do capital. O volume do crédito na economia, portanto, será 
definido no ponto de interseção das duas curvas e ajustado no ponto 
de zeragem do mercado pela taxa de juros, que, conforme exposto, é 
uma variável real da economia, definida no mercado de bens. Nesse 
modelo, o papel da intermediação financeira é o de alocar fundos 
emprestáveis pela compra e venda de títulos. Os bancos, portanto, 
podem afetar o mercado de títulos com suas decisões operacionais, 
mas não podem, sozinhos, criar novos volumes de fundos empres-
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táveis. Ou seja, o investimento só pode ser gerado pela poupança 
prévia de recursos.

Supondo-se que os mercados sejam livres e eficientes, o modelo apre-
senta um nível de equilíbrio em que as taxas reais de juros e os níveis 
agregados de poupança e de investimento, assim como o ritmo da 
acumulação de capital e do crescimento do produto, encontram-se 
em níveis socialmente ótimos. O papel da ação política, nesse caso, 
é bastante limitado, já que iniciativas que buscam reduzir a taxa de 
juros acabam por inibir a poupança, o que reduz o volume de recur-
sos disponíveis para investimentos. Essa situação caracteriza o que 
os autores chamaram de “repressão financeira”. Se o governo desejar 
acelerar o processo de acumulação de capital, é recomendável que 
implemente políticas sistêmicas que reduzam o risco dos investimentos 
e eleve a produtividade dos fatores de produção.

Os modelos de restrição de crédito partem de um arcabouço teórico 
semelhante ao modelo Shaw-McKinnon, mas incorporam elementos 
segundo os quais as ineficiências do mercado de crédito – tais como 
assimetria de informações, concorrência imperfeita e externalidades 
do monitoramento bancário aos projetos de investimento – fazem com 
que os bancos restrinjam a concessão de crédito para determinados 
clientes. Esse paradigma destaca o problema da assimetria de infor-
mações entre o banco e o tomador de empréstimos para investimento, 
segundo o qual o risco de um projeto de investimento é função da taxa 
de juros cobrada pelo banco.5 Nesse caso, o banco não quer que a taxa 
de juros cobrada fique acima de um patamar ótimo, de modo a não 
sobrecarregar o risco de seus empréstimos. Por isso, alguns projetos de 

5 Mais detalhes sobre os mecanismos que causam esse problema encontram-se em Stiglitz e 
Weiss (1981).
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investimento são recusados mesmo com a disponibilidade de recursos 
para financiá-los, principalmente aqueles compatíveis com taxas de 
juros mais elevadas, como os de investimentos mais volumosos, com 
maiores riscos, maior prazo de maturação e dotados de externalidades 
setoriais e regionais, de modo que os valores sociais não são refletidos 
em sua rentabilidade financeira. Da mesma forma, são prejudicados 
os investidores sem garantias para oferecer aos bancos e aqueles sem 
histórico de relacionamento com instituições financeiras. Nesse ar-
cabouço teórico, portanto, há um papel para a ação pública a fim de 
resolver, ou pelo menos mitigar, os efeitos das falhas de mercado no 
setor de crédito. A ênfase da intervenção nesse caso é dada por um 
aparato regulatório adequado e pelo controle macroeconômico da 
taxa de juros, mas abre a possibilidade de atuação direta por meio de 
instituições públicas, desde que em setores específicos de mercado.

A abordagem pós-keynesiana, por sua vez, contrapõe-se ao mainstream  
do pensamento econômico, representado tanto pelo modelo  
Shaw-McKinnon, como pela abordagem da restrição de crédito. Se-
gundo a teoria pós-keynesiana, o mercado financeiro das economias 
está sujeito não apenas a falhas informacionais pontuais e imperfeições, 
mas também a problemas estruturais intrínsecos a sua natureza, como 
a incerteza, crises de confiança entre os agentes envolvidos, ciclos 
provocados pela instabilidade e o desenvolvimento de mecanismos 
de defesa por parte dos agentes ante a incerteza. A incerteza, nesse 
paradigma, é entendida em sua concepção radical, não passível de ser 
estimada de acordo com alguma estrutura probabilística disponível 
pelos agentes, tal como acontece com o risco (BERTOCCO, 2007; 
DAVIDSON, 2000; GLICKMAN, 1994; LAWSON, 1985). Isso decorre 
do fato de que os agentes econômicos tomam suas decisões em um 
mundo não ergódico, em que as consequências futuras das decisões 
presentes não são plenamente antecipáveis.
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A existência da incerteza radical causa duas consequências princi-
pais sobre o sistema financeiro e econômico. Em primeiro lugar, os 
agentes formam expectativas em relação aos resultados futuros de 
suas decisões. Essas expectativas seguem a média da sociedade, isto 
é, estão fundamentadas nas convenções sociais. Quando as expecta-
tivas são quebradas por acontecimentos externos, podem provocar 
comportamentos de manada nos mercados. Em segundo lugar, existe 
o comportamento de preferência pela liquidez. Diante da incerteza, 
a moeda é um ativo financeiro disponível aos investidores, de rendi-
mento nulo e o prêmio de liquidez mais elevado de toda a economia. 
As oscilações da demanda por moeda acompanham os níveis de in-
certeza percebidos pelos agentes, de modo que, quanto maior for o 
nível de incerteza, maior será a demanda por liquidez na economia. 
Todavia, quanto mais os agentes demandarem liquidez, menores serão 
suas aplicações em investimentos produtivos, que são menos líquidos, 
assim provocando ciclos econômicos (BIBOW, 2005; CARVALHO, 
1999; 2007; KEYNES, 1937a; 1937b; KREGEL, 1988; PAULA, 1998; 
e WRAY, 2009; 2010).

O sistema financeiro, na perspectiva pós-keynesiana, tem um papel 
importante no financiamento do investimento, tanto pela provisão 
de recursos, como pelo estabelecimento de um sistema de contratos 
monetários para coordenar a atividade econômica em contexto de 
incerteza. A provisão de recursos para o investimento pelo mercado 
financeiro ocorre em duas instâncias. Primeiro, no finance, de respon-
sabilidade de empréstimos bancários de curto prazo e voltado para 
os momentos iniciais de um empreendimento. Segundo, no funding, 
voltado para o mercado de capitais e de empréstimos e títulos de 
longo prazo, responsável pelo realinhamento das posições financeiras 
dos empreendimentos realizados. 
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Portanto, uma condição para o desenvolvimento econômico é uma 
contínua expansão das operações do sistema financeiro capaz de 
elevar a provisão de recursos de finance e de funding para as empre-
sas investidoras. Contudo, essa expansão não é espontaneamente 
garantida pelo sistema financeiro. Ela depende da disposição do 
público em abrir mão de sua liquidez para adquirir títulos de longo 
prazo e ações. Assim, as condições para o investimento dependem do 
horizonte temporal dos investidores financeiros e dos produtivos, 
que tende a ser distinto.

Essa discrepância entre os horizontes temporais dos investido-
res dos setores financeiro e produtivo tende a levar a economia a 
uma situação que Minsky (1982, 1986) denominou de “hipótese  
da fragilidade financeira”.6 Essa situação decorre principalmente da 
provisão insuficiente de funding para as empresas consolidarem suas 
posições financeiras. Ela consiste na formação de ciclos econômicos 
acompanhados pela deterioração da posição financeira de bancos 
e de empresas. Nessa lógica, nas fases de otimismo, estabilidade e 
crescimento econômico, as empresas tendem a fazer investimentos 
mais arriscados e políticas financeiras mais agressivas, ao passo que 
os bancos têm menor preferência pela liquidez e mantêm sua oferta 
de crédito elevada. Nessa fase, há uma deterioração contínua da 
posição financeira dos agentes econômicos, que acumulam dívidas. 
Diante de um choque inesperado sobre o estado das expectativas, 
que se torna tanto mais provável quanto piores forem as posições 
financeiras na economia, há uma elevação na incerteza percebida 
pelos agentes. Assim, os investidores tornam-se mais propensos à 
inadimplência, ao passo que os bancos reagem a isso com uma elevação 
da preferência pela liquidez e uma contração da oferta de crédito, 

6 Mais detalhes são encontrados em Kregel (1997), Crotty (2011) e Findlay e Williams (1985).
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provocando a retração dos investimentos e uma crise econômica. 
Ou seja, a oferta de crédito pelo sistema financeiro é pró-cíclica. O 
comportamento dos bancos tende a agravar as crises, ao reduzirem 
a liquidez do sistema exatamente quando ela é mais necessária.

Ademais, por causa da incerteza nos mercados financeiros, a aloca-
ção de recursos pode ser ineficiente em dois sentidos. No sentido 
real, os mercados podem favorecer a concentração de recursos em 
setores em expansão, em detrimento de outros que podem tornar-se 
pontos de estrangulamento ou novas fontes de crescimento eco-
nômico. No sentido monetário-financeiro, a alocação de recursos 
pode ampliar e intensificar movimentos de valorização ou desvalo-
rização de ativos, de origem puramente expectacional (STUDART; 
HERMANN, 2001).

Por isso, o papel da ação política no mercado financeiro vai muito além 
de corrigir imperfeições pontuais em seu funcionamento. Para que  
um sistema financeiro seja eficiente, ele deve ser funcional para o  
desenvolvimento econômico, e essa funcionalidade precisa ser construída 
pela política pública (CARVALHO, 2010; STUDART; HERMANN, 
2001). Um sistema financeiro pode ser considerado funcional para o 
desenvolvimento econômico se cumpre três objetivos:

• disponibiliza recursos financeiros em volumes e termos 
apropriados para a realização de investimentos capazes de 
ampliar e modernizar a capacidade produtiva da economia;

• cria ativos com perfis de retorno e risco demandados pelos 
agentes, facilitando a acumulação de suas riquezas; e

• preserva a segurança sistêmica da economia, prevenindo crises.
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Entre os meios de se construir um sistema financeiro funcional, 
destaca-se a necessidade de uma infraestrutura legal adequada. É 
imprescindível a existência de instituições de regulação e de su-
pervisão nesses mercados, assim como a adoção e implementação 
de regras de comportamento prudencial por parte de reguladores 
especializados. Além disso, é importante a criação de instituições, 
estruturas e instrumentos para a disponibilização de recursos fi-
nanceiros para fomentar os investimentos. A ênfase dessas ins-
tituições, como as IFDs, é a provisão de funding para o sistema 
econômico, provendo mais recursos de longo prazo para a conso-
lidação da posição financeira das empresas, de maneira a mitigar a 
tendência de fragilização financeira ao longo do ciclo econômico.7

Mais especificamente, segundo o paradigma pós-keynesiano, as 
IFDs têm três papéis a contribuir com o desenvolvimento eco-
nômico (HERMANN, 2010). Em primeiro lugar, devem atuar em 
segmentos que são preteridos pelo setor privado, como recursos 
de longo prazo. Ou seja, a existência das IFDs públicas justifica-se 
pela presença de setores ou projetos de investimento que reque-
rem financiamento, mas que são preteridos pelo setor privado em 
razão da maior incerteza quanto a seus resultados futuros (ALÉM;  
MADEIRA, 2015). Esse é o caso de setores e projetos mais comple-
xos e dispendiosos, que exigem expertise sofisticada para a avaliação 
ou que podem gerar externalidades positivas, com maiores retornos 
sociais do que retornos privados, como é o caso da infraestrutura, 
da inovação tecnológica, das MPMEs, do microcrédito e dos pro-
jetos ambientalmente sustentáveis (economia verde).8 Em segundo 

7 Uma descrição mais aprofundada do papel das instituições financeiras públicas segundo 
essa abordagem foi realizada por Castro (2008), Maia (2009), Martini (2014) e Studart (1993).

8 Castro (2011) destaca a importância dos BDs para a correção de falhas de mercado 
originadas por externalidades.
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lugar, cabe às IFDs públicas proporcionar autonomia financeira 
para a execução de políticas públicas, com ênfase no fomento de 
setores estratégicos. Em terceiro, devem contrabalançar a tendência 
pró-cíclica do mercado privado de crédito.

Sistemas nacionais de fomento: 
experiências comparadas
Como observado na primeira seção, um SNF pode ser definido como 
o conjunto das IFDs de um país. Alguns países têm definições oficiais 
do seu conjunto de instituições de desenvolvimento, como são os casos 
da China e do México; outros países têm associações que procuram 
estabelecer esse conjunto, como a Alemanha e o Brasil; nos outros 
casos, foram necessárias pesquisas mais abrangentes para definir os 
SNFs. Nesta seção, serão apresentadas essas definições com o objetivo 
de propor o desenho dos SNFs de alguns países, buscando mapear o 
maior número de instituições possíveis. 

Será feita uma apresentação dos SNFs de dez países (China, Ale-
manha, Brasil, Japão, Itália, França, Espanha, Índia, México e 
Coreia do Sul), buscando atualizar e avançar um levantamento 
feito por (ALÉM; MADEIRA, 2015). Serão consideradas as IFDs 
privadas, quando existentes, como parte do SNF. A Figura 1 
ilustra os SNFs de diversos países definidos neste trabalho. Os 
SNFs da Coreia do Sul e da França serão abordados com mais 
detalhamento, desde sua formação histórica. Essas experiências 
são exemplos de SNFs que se adaptaram ao longo da trajetória de 
desenvolvimento, mas ao mesmo tempo representam experiências 
distintas. Enquanto o SNF francês é mais concentrado, com um 
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papel forte e central de uma instituição, o sul-coreano, apesar 
de ter uma IFD de destaque, é mais especializado, contendo um 
grande número de instituições para atender a vários segmentos 
e setores.

O SNF brasileiro é descrito com detalhes em Pinto, Paula e 
Salles (2007), Araújo et al. (2011) e ABDE (2013), sendo a des-
ta última a definição adotada neste trabalho. Nessa descrição 
incluem-se um banco privado, o Bancoob,9 e uma instituição 
não financeira, o Sebrae, que presta consultoria às MPMEs. O 
Brasil possui diversos bancos e agências de fomento regionais 
e estaduais.10 A maioria ainda é dependente de repasses do  
BNDES, dada a restrição orçamentária que os estados enfrentam 
normalmente (ARAÚJO et al., 2011). A atuação da Caixa Econô-
mica e do Banco do Brasil, dois bancos múltiplos públicos, tam-
bém é importante em segmentos de atividades de fomento. Ape-
sar de ambos atuarem em variados nichos de desenvolvimento, 
destacam-se, respectivamente, em habitação e crédito rural. Os 
ativos do BNDES e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), 
as duas IFDs públicas nacionais, representaram, respectivamen-
te, 16,2% e 0,2%11 do produto interno bruto (PIB), em 2013. O 
BNDES tem papel fundamental no crédito de longo prazo, sen-
do responsável, em 2014, por mais de 50% do estoque de crédito 
para pessoa jurídica com prazo igual ou superior a cinco anos.

9 O nome completo das IFDs será omitido do corpo do texto, constando na Lista de 
Siglas, que está no início do trabalho.

10 Para mais detalhes, ver ABDE (2013).

11 É possível que haja algum tipo de dupla contagem, já que a Finep repassa recursos do 
BNDES. No entanto, o efeito na ordem de grandeza do número não é relevante. O mesmo pode 
acontecer nos números dos SNFs de outros países.
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Figura 1 • Sistemas de fomento nacionais – países selecionados
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Fonte: Elaboração própria, com base em Além e Madeira (2015), Nayyar (2015), ABDE 
(2013), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México), The Bank of Korea (2008), 
PBC, Associação dos Bancos Públicos da Alemanha, relatórios anuais, apresentações e 
websites das instituições.

No México, na década de 2000, houve uma racionalização do SNF. 
O sistema, por meio de fusões e fechamento de instituições fragi-
lizadas, foi reduzido para seis bancos de desenvolvimento e uma 
SHF. Os BDs atuam com ênfase em operações indiretas de financia-
mento, enquanto a SHF na provisão de garantias e securitização no 
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setor imobiliário. Além dessas instituições, também é definido pela 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público um conjunto de fundos 
do setor rural que fazem parte do SNF, o Fira e o Focir. Neste tra-
balho, eles não foram considerados parte do SNF mexicano por sua 
natureza de operação. Ainda, o Banjercito, apesar de ser considera-
do parte da banca de desarrollo oficial, é uma IFD incomum, focando 
em crédito para os militares das Forças Armadas.12 Em 2014, o SNF 
mexicano possuía ativos que representavam cerca de 13% do PIB e, 
entre 2008 e 2014, apresentou um crescimento médio de cerca de 
16% no saldo da carteira de crédito. 

O SNF chinês é composto por três instituições, definidas oficial-
mente pelo PBC como policy-banks e que atuam de forma comple-
mentar. No caso da China, por ser uma economia com forte peso do 
Estado, optou-se por se limitar o desenho do SNF aos policy-banks 
e a uma instituição definida como policy-oriented, que atua como 
uma ECA, a Sinosure. A China, porém, ainda tem diversos veículos 
de investimentos estatais, em diversos setores. 

O CDB é a principal IFD, e a maior parte dos seus recursos está 
relacionada ao desenvolvimento da infraestrutura. Os setores de 
energia elétrica, rodovias, ferrovias e infraestrutura urbana com-
põem 53% do BD. A instituição provê recursos, por exemplo, para as 
LGFVs, que funcionam como veículos de investimento dos governos 
locais. O CDB tem atuação de destaque na política externa e na 
internacionalização das empresas chinesas. O banco é responsável 
por financiar projetos em outros países, de forma a garantir os 
interesses nacionais (SANDERSON; FORSYTHE, 2013). 

12 Mais informações sobre o SNF mexicano podem ser encontradas em CEFP (2008), 
The World Bank (2010), Gallegos e Brando (2013).
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A Sinosure e o Chexim atuam no mesmo segmento, mas, nos ins-
trumentos comuns, como os seguros de crédito, a primeira foca o 
curto prazo e a segunda o médio e longo. Ainda, a Sinosure ocupa, 
principalmente, o mercado de seguros para investimento e comércio 
internacional e o Chexim o mercado de financiamentos. As quatro 
instituições do SNF chinês representavam cerca de 22% do PIB em 
relação ao ativo, em 2013. 

Na Alemanha, o SNF, além da atuação marcante do KfW, possui 
muitas IFDs regionais. De acordo com uma definição da Associação 
Alemã dos Bancos Públicos, são duas instituições nacionais e 17 
regionais. As características históricas e políticas13 da Alemanha 
possibilitaram o desenvolvimento de diversas instituições regionais 
robustas (Figura 2). O NRW Bank, que atua no estado da Renânia 
do Norte-Vestfália (maior PIB regional do país, respondendo por 
22% do PIB nacional), possui ativos que correspondem a cerca de 
30% do KfW. O escopo de atividades desses bancos regionais é 
geralmente parecido com o do KfW, mas em escala menor e com 
maior atenção a especificidades regionais, priorizando segmentos 
ou setores conforme as políticas de desenvolvimento de cada região. 
A Euler Hermes, IFD privada que atua no segmento de exporta-
ções, é responsável pelos seguros para o comércio internacional e 
é a gestora oficial do programa de garantias para a exportação do 
governo federal alemão, sendo, por isso, incluída no SNF do país. 
O KfW e o Rentenbank, as duas IFDs públicas nacionais, possuíam 
ativos de cerca de 20% do PIB, em 2014. 

13 O federalismo alemão é conhecido por dar uma grande independência aos estados, 
que são responsáveis por legislar em alguns assuntos específicos, como a infraestrutura 
regional, educação, entre outros. Alguns objetivos desse sistema são: respeitar as diferenças 
históricas entre os estados e estimular a competição entre as regiões.
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O SNF japonês passou por reformas em 2007, com a criação da JFC 
e o início do processo de privatização do DBJ e do Shoko Chukin 
Bank. A JFC resultou da integração da NLFC (microcrédito), da AFC 
(agricultura), da Jasme (MPMEs) e da divisão de crédito à exportação 
do JBIC. No entanto, em abril de 2012, o JBIC se separou da JFC. O 
DBJ e o Shoko Chukin Bank estão em processo de privatização desde 
2008. Contudo, em razão da crise financeira e do terremoto de 2011, 
o início do processo foi postergado para o começo de 2015 em um 
primeiro momento e depois novamente adiado. A meta de privati-
zação total continuará, mas o governo não decidiu quando começará 
a vender sua participação nas duas instituições. No caso do DBJ, o 
governo manterá até 2026 mais de 50% das ações. Os adiamentos 
foram resultado da maior necessidade de fortalecer a competitividade 
das firmas japonesas e ampliar o desenvolvimento regional.

Mesmo após a privatização completa, as duas instituições ainda 
serão relevantes para prover crédito em momentos de crise e desas-
tres naturais. Isso porque a Japan Public Finance Corporation Law 
(2007) explicita a utilização dessas instituições para prover crédito 
em eventos extraordinários e em casos específicos relacionados ao 
desenvolvimento de produtos sustentáveis, à inovação e à compe-
titividade.14 Para isso, essas instituições receberiam crédito da JFC, 
criada na mesma lei supracitada (FERRAZ; ALÉM; MADEIRA, 
2013; e ALÉM; MADEIRA, 2015).

O Japão ainda possui uma instituição atuando na cooperação financeira 
internacional (Jica), uma no segmento de habitação (JHF), uma para 
consultoria de MPMEs (SMRJ) e outras duas nos segmentos de exporta-

14 Act on the Promotion of Businesses to Develop and Manufacture Energy and Environmentally 
Friendly Products e Act on Special Measures for Industrial Revitalization and Innovation, 
disponível em JFC (2014).

Revista do BNDES 47 | Junho de 2017

234



ção e internacionalização, mas com instrumentos diferentes. Enquanto 
a Nexi oferece seguros (tanto de crédito quanto de mercadorias), o 
JBIC atua com crédito e garantias. A JHF surgiu na reestruturação do 
financiamento residencial japonês, em que houve o deslocamento da 
atividade creditícia para o setor privado, com a JHF atuando no mercado 
de securitização para prover recursos para as instituições financeiras 
nesse segmento. Os ativos das instituições DBJ, JFC, Shoko Chukin 
Bank e JBIC somaram, em março de 2014, 14,5% do PIB. 

O SNF italiano também teve transformações em 2012, com a incor-
poração da Sace e da Simest pela CDP. A CDP é uma instituição pú-
blica criada em 1850 para receber depósitos do público com garantia 
do Estado. No decorrer de sua história, a instituição passou a focar 
nos depósitos de poupança e, em 2009, teve sua operação expandida 
para financiamento do desenvolvimento, com posterior criação do 
Fondo Strategico Italiano para a compra de participação acionária 
em empresas de interesse nacional, além da incorporação das duas 
IFDs mencionadas. A CDP também faz a gestão de recursos do 
Tesouro. Pelo fato de receber depósitos de poupança, a CDP utiliza 
esse funding para suas atividades de promoção de desenvolvimento. 
O ativo da CDP relacionado às atividades de desenvolvimento (isto 
é, descontados os depósitos do Tesouro) representou 12,6% do PIB. 

Na Espanha, a ICO é a grande instituição de fomento, possuindo 
participações minoritárias na Cersa e na Cofides. Entre as IFDs 
espanholas, a Cesce, que atua com seguros e garantias no segmento 
de exportações, está em processo de privatização. No entanto, assim 
como nos casos da Alemanha e da França, a ECA continuará gestora 
das garantias para a exportação concedidas pelo governo (ALÉM; 
MADEIRA, 2015). Os ativos da ICO representaram 7,9% do PIB 
espanhol em 2014. A importância da instituição para o crédito de 
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maior prazo é corroborada nas estatísticas do setor financeiro: o cré-
dito da instituição representava, em 2013, 11,4% do total do crédito 
com prazo superior a um ano. 

No caso indiano, a definição de SNF utilizada foi baseada em Nayyar 
(2015), que apresenta um histórico das IFDs na Índia. Segundo o autor, 
poucas instituições ainda mantêm relevância no financiamento ao 
desenvolvimento, com grandes mudanças ao longo do tempo. As IFDs 
relacionadas ao financiamento de longo prazo (ICICI e IDBI) foram 
transformadas em bancos comerciais e encerraram seus empréstimos 
de longo prazo nos anos 2000. A IFCI, no entanto, continuou como 
IFD voltada para o setor industrial. A Índia ainda possui diversas 
instituições de crédito especializadas, como é o caso da REC (ele-
tricidade rural), da PFC (energia), da IRFC (ferrovias) e da Hudco 
(habitação e desenvolvimento urbano), que são as mais ativas hoje 
no país. Além disso, em 2006, foi criada uma instituição pública para 
o financiamento no setor de infraestrutura, a IIFCL. Atualmente, 
as instituições mais ativas no SNF indiano são a Sidbi, voltada para 
MPMEs, e a LIC, que atua principalmente com investimentos em 
títulos de dívida e debêntures, para financiar empresas e projetos de 
infraestrutura. A LIC utiliza recursos provenientes de suas atividades 
de seguros e fundo de pensão. Nota-se que o SNF indiano ainda passa 
por transformações que podem resultar em fusões ou encerramento 
de algumas instituições. É considerável a existência de instrumentos 
sobrepostos e instituições concorrentes entre si. 

O SNF francês
O sistema financeiro francês se desenvolveu baseado na importância 
primordial das instituições bancárias, de maneira semelhante aos 
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demais países da Europa continental.15 Nesse processo, destaca-se a 
criação da CDC, instituição pública fundada em 1816 com o objetivo 
de gerir os fundos privados de poupança, especificamente visando 
proteger e dar segurança à poupança da classe média emergente 
(COUR DES COMPTES, 2001). 

A partir de 1820, os fundos do banco passaram a ser utilizados 
para o financiamento do desenvolvimento industrial e de obras 
de infraestrutura no país. Em 1837, a CDC ficou encarregada da 
administração dos fundos de todas as caixas econômicas priva-
das,16 sendo seus recursos investidos em títulos de longo prazo 
do Tesouro. A partir da segunda metade do século XIX, também 
ficou responsável pela gestão de fundos de pensão e de seguros, e, 
no início do século XX, suas atividades incorporaram o setor de 
habitação social, de modo que o banco se consolidou como braço 
financeiro do governo francês.

Após a Segunda Guerra Mundial, o país passou por uma necessidade 
de fundos para financiar sua reconstrução (BEDU; GRANIER, 2014). 
Isso levou à nacionalização da maior parte do sistema bancário fran-
cês, inclusive as caixas econômicas e os principais bancos comerciais. 

A CDC estendeu consideravelmente suas atividades, incluindo o 
financiamento de autoridades locais e servindo como um mecanismo 
de intervenção direta do governo em atividades de administração 
de fundos, cujos recursos eram coletados por meio de caixas eco-

15 Um importante estudo sobre a história dos bancos franceses desde a Idade Média foi 
elaborado por Plessis (2003).

16 As caixas econômicas são instituições dedicadas a receber e remunerar saldos 
de poupança do público. Foram criadas paralelamente aos grandes conglomerados 
bancários franceses em meados do século XIX. Muitas vezes, eram instituições sem fins 
lucrativos, constituídas por empresas privadas de confiança e de fundos de caridade 
(MAIXE-ALTES, 2009).
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nômicas e correios. Outras instituições foram criadas nesse período, 
como a AFD, em 1941, com foco na cooperação internacional e in-
vestimentos em serviços públicos nas colônias francesas, e a Coface, 
em 1946, uma agência de apoio ao comércio exterior. 

O sistema financeiro francês foi totalmente reformado a partir de 
1980, principalmente por causa da necessidade de adequação das ins-
tituições do país às normas da União Europeia (O’SULLIVAN, 2012). 
A partir de 1984, houve um processo de desregulação do sistema pelo 
qual as mesmas regras passaram a valer para todos os bancos, com o 
fim da especialização imposta às instituições. Em 1987, iniciou-se um 
processo de desestatização do sistema financeiro do país que levou a 
algumas transformações.

O processo de desestatização do sistema financeiro francês con-
templou duas dimensões principais. Em primeiro lugar, houve uma 
expressiva contração do papel do Estado sobre a alocação de fundos, 
com a privatização de todos os bancos comerciais e o estímulo à 
competição no mercado. Em segundo, houve o desenvolvimento 
de alternativas de financiamento (de ações e títulos), reduzindo 
em parte o papel dos bancos em geral. Para isso, foi fundamental 
a atuação estatal.

As IFDs da França também sofreram mudanças conforme o sistema 
financeiro francês se reorganizava. A Coface foi privatizada em 1994 
e hoje integra o grupo Natixis, mas continua sendo a gestora oficial 
das garantias do governo para as exportações. As caixas econômicas 
foram, em 1999, unificadas no Groupe Caisse d’Épargne sob a forma 
de cooperativas de crédito, dedicadas ao financiamento de governos 
locais (MAIXE-ALTES, 2009). Em 2009, esse grupo fundiu-se com 
o Banque Fédérale des Banques Populaires, formando o Banque Po-
pulaire Caisses d’Épargne.
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Nesse processo, houve também a reestruturação das instituições 
públicas de apoio às MPMEs, com o objetivo de criar um provedor  
de financiamento mais vigoroso para o setor por meio da concentra-
ção de atividades (MASQUIN; HUBER, 2012). Em 2005, foi criado 
o Oséo mediante a fusão da Anvar com a Sofaris e o BDPME. Em 
2007, a AII se juntou ao grupo. Posteriormente, a Oséo, juntamente 
com outras instituições (FSI, FSI Régions e CDC Enterprises), se 
tornou parte do BPI, subsidiária da CDC.

Todavia, a CDC permanece como o principal mecanismo pelo qual 
o Estado francês intervém no sistema econômico, tendo importante 
atuação inclusive no mercado de capitais. Hoje, é uma instituição 
investidora de interesse público. Ela age tanto como resposta a uma 
necessidade coletiva explicitamente formulada pelo Estado ou orga-
nismo público quanto em nichos nos quais o setor privado não tem 
interesse em ofertar crédito. Sua intervenção ocorre por meio de sua 
expertise e da oferta complementar de fundos para o financiamento de 
projetos. O funding da CDC é variado, constituído majoritariamente 
de depósitos de poupança (35%), mas é também constituído por reser-
vas acumuladas, emissão de títulos e captação em mercado. A CDC 
apresentou US$ 191 bilhões17 em ativos em 2013, o correspondente 
a 6,8% do PIB francês. Com uma carteira de crédito de US$ 36,6 
bilhões, a instituição registrou um lucro líquido de US$ 3 bilhões.

Hoje, a atuação da CDC ocorre de acordo com dois princípios:

• sua atuação é complementar à iniciativa privada; e

• a CDC intervém mantendo o papel de terceira parte nos negócios, 
apresentando-se como um ator confiável, neutro e com expertise.

17 Considerou-se o câmbio médio de 2013 (EUR/US$ = 0,75).
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Estão definidas quatro regras gerais de atuação da CDC:

• respeitar as regras de mercado e da concorrência;

• posicionar-se como um acionista minoritário;

• adotar uma postura de rentabilidade de longo prazo; e

• desenvolver uma consciência ambiental. 

Os segmentos de atuação direta da CDC são as chamadas missões de 
interesse público, entre as quais se incluem missões típicas de IFDs: 
a gestão de fundos de poupança para o financiamento da habitação 
social, as políticas urbanas, o apoio a projetos nas universidades, o 
financiamento e desenvolvimento de MPMEs, o financiamento do 
desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento regional. Tam-
bém a CDC atua em diversos outros segmentos como braço finan-
ceiro do Estado, como a gestão de fundos de pensão, a administra-
ção bancária do serviço público da justiça e da seguridade social, o 
financiamento institucional de longo prazo, entre outros.

Além da atuação direta, a CDC intervém em diversas atividades 
por meio de suas subsidiárias, como mostra a Figura 3. Entre as 
subsidiárias, destaca-se a participação no BPI France. O BPI France 
foi fundado em 2013 pela fusão do Oséo com o FSI, o FSI Régions 
e a CDC Enterprises, uma subsidiária da CDC, em mais um passo 
do processo de racionalização e concentração do SNF francês. O ca-
pital do BPI France é público, sendo em parte (50%) ligado à CDC. 
O banco apoia principalmente as MPMEs, mas também empresas 
maiores de setores estratégicos para a economia francesa. Entre 
seus instrumentos de intervenção, destacam-se os empréstimos, as 
garantias, a participação acionária, o capital de risco e os programas 
de apoio à inovação e às exportações.
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Além da CDC, outras duas IFDs também merecem destaque no 
sistema francês: a AFD e a Ademe. A AFD também foi mantida 
sob controle estatal mesmo após as reformas no setor financeiro 
do país. Essa IFD é dedicada à cooperação financeira internacional, 
financiando ou provendo doações para projetos de desenvolvimento 
sustentável em nível internacional, com destaque para a África e os 
territórios franceses no exterior. A instituição foca projetos urbanís-
ticos, a infraestrutura, o desenvolvimento rural, a indústria, o sistema 
financeiro e sistemas de educação e saúde. Para isso, oferece uma série 
de instrumentos, como subsídios, garantias, participação acionária e 
concessão de crédito. Em 2013, seus ativos somaram US$ 36 bilhões.

Figura 3 •  Principais subsidiárias do CDC

Fonte: CDC (2014).
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A Ademe é outra importante IFD francesa. A instituição foi fundada 
em 1991 pela fusão de várias agências semelhantes e tem a missão 
de estimular, facilitar, coordenar e realizar operações relativas à 
proteção do meio ambiente e à gestão de energia. Em 2013, seus 
ativos somaram US$ 998 milhões.

O caso francês demonstra a importância de um SNF, mesmo em uma 
economia desenvolvida e dotada de um sistema financeiro maduro 
e diversificado que já passou por diversas transformações. Em cada 
período histórico estudado, o sistema foi capaz de se reorganizar, acom-
panhando os desafios do financiamento ao investimento e apoiando 
segmentos econômicos estratégicos para o desenvolvimento – prin-
cipalmente a indústria, a infraestrutura e a inovação tecnológica. Foi 
possível verificar a evolução do SNF francês para um sistema mais 
racionalizado e com menos instituições, com um papel central da CDC. 

O SNF sul-coreano
A economia sul-coreana apresentou taxas aceleradas de crescimento 
econômico nas últimas cinco décadas, com as breves exceções das duas 
crises financeiras do fim das décadas de 1990 e 2000 (KIM; LEE, 2010). 
A política industrial teve papel importante no processo de cresci-
mento econômico do país, principalmente nos estágios iniciais de seu  
desenvolvimento (MAH, 2007). O governo realizou a provisão de 
subsídios diretos à indústria, assim como instituiu incentivos fiscais e 
financeiros ao investimento nos setores estratégicos definidos em cada 
plano de política. Também exerceu apoio indireto ao setor, pela provisão 
de investimentos em infraestrutura. Nessa trajetória de desenvolvimento, 
as IFDs tiveram papel relevante e, atualmente, continuam presentes em 
diversos setores e segmentos. Não foi encontrada definição oficial do 
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SNF sul-coreano, mas o The Bank of Korea (2008) aponta instituições 
do setor bancário consideradas especializadas em segmentos e setores 
que têm insuficiência de oferta de recursos (KDB, IBK, Kexim, NFFC 
e NACF). Para complementar o SNF sul-coreano, foram pesquisadas 
outras instituições financeiras não bancárias (Kodit, K-Sure, Koica, 
SBC e KHFC).

Uma importante instituição pública foi criada em 1954, com a funda-
ção do KRB, que nasceu com o objetivo de financiar a reconstrução 
da infraestrutura do país após as guerras, além de garantir crédito 
de médio e longo prazos para a indústria. Dois terços de seu funding 
eram compostos por repasses do Banco Central, ao passo que o res-
tante provinha de fontes diversificadas, como depósitos do público, 
empréstimos do governo e captação em instituições financeiras mul-
tilaterais e bancos estrangeiros. Em 1969, o KRB foi renomeado para 
Korea Development Bank. Atualmente, o KDB opera na provisão 
de produtos e instrumentos financeiros, apoiando uma diversidade 
de setores econômicos. Seus principais serviços são os empréstimos 
corporativos de longo prazo, capital de giro, investimentos em parti-
cipações acionárias, seguros, garantias, venture capital, project finance, 
operações internacionais, reestruturação corporativa e consultoria. 
Seu funding é variado, distribuído por depósitos (principalmente a 
prazo, mas também à vista), emissão de títulos e captação em mer-
cado. Com US$ 263 bilhões18 de ativos em 2014, registrou uma taxa 
de inadimplência de 2,5% e um lucro líquido de US$ 1,1 bilhão.

Em 2008 foi iniciado um processo de privatização do KDB, mas foi 
cancelado. Nesse processo surgiu a KoFC, desmembrada em 2009 do 
KDB e depois reagrupada em janeiro de 2015, quando a privatização 

18 Considerou-se o câmbio médio de 2014 (Won/US$ = 1.052,96).
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foi abandonada. Durante os seis anos de existência, operou em ativi-
dades relacionadas às indústrias intensivas em inovação, à economia 
verde, à infraestrutura, às MPMEs, aos projetos de desenvolvimento 
regional e às atividades de internacionalização. Para isso, a IFD pro-
via empréstimos, seguros, garantias, captação em mercado externo 
e emissão de títulos para o financiamento de políticas, utilizando 
recursos de emissão de títulos no mercado doméstico e externo. 

No apoio à exportação, a Coreia do Sul possui duas instituições. O 
Kexim foi fundado em 1976 com a missão de apoiar as exportações 
por meio de empréstimos, financiamento de projetos e facilitação 
de cooperação econômica com outros países. Seu funding é composto 
pela captação em mercado, emissão de títulos, injeção de recursos 
governamentais e administração de dois fundos públicos, o EDFC 
e o IKFC. Em 2013, atingiu o montante de US$ 69,9 bilhões em 
ativos, mantendo uma baixa taxa de inadimplência, 0,01%, e um 
lucro de US$ 81 milhões. Cerca de 45% de seus desembolsos, em 
2014, foram para plantas industriais e navios. Já a Keic (1992) emite 
os seguros para operações de exportação, baseada na experiência 
de 1968 com o Korean RE. A IFD foi reformada em 2010, sendo 
renomeada como K-Sure, incluindo em seus serviços a emissão de 
seguros para importação de commodities e recursos naturais, ga-
rantias de crédito às exportações e seguros contra o risco cambial. 
Suas operações são financiadas por repasses do governo. Em 2013, 
o K-Sure contava com US$ 3 bilhões em ativos e contabilizou pre-
juízo de US$ 252 milhões.

No segmento de MPMEs, o SNF sul-coreano possui diversas IFDs. Uma 
delas é o IBK, fundado em 1961. A instituição passou por uma reforma 
em 1994, quando passou a ter ações negociadas na bolsa de valores. 
Atualmente, seus maiores acionistas são o Estado sul-coreano (50,4%), 
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o KDB (8,8%) e o Kexim (2,3%), além dos investidores privados. Com a 
reforma, o banco passou a ter uma atuação diversificada, aproximan-
do-se de um banco múltiplo e não se restringindo ao apoio às MPMEs. 
Sua fonte de recursos consiste em depósitos pelo público, captação no 
mercado, emissão de debêntures e lucros retidos. Com US$ 211,7 bilhões 
de ativos, em 2014, registrou uma taxa de inadimplência de 1,4% e um 
lucro líquido de US$ 889 milhões. Outra IFD é a SBC, estabelecida em 
1979 como uma agência governamental sem fins lucrativos de apoio às 
MPMEs. Seu orçamento em 2013 foi de US$ 8,36 bilhões. A SBC tem o 
objetivo de prestar serviços às MPMEs, tais como a provisão de crédito 
proveniente de recursos de fundos públicos, consultoria, treinamento de 
recursos humanos, marketing e cooperação em atividades internacionais. 
O crédito oferecido pela corporação é voltado ao financiamento do de-
senvolvimento de novos produtos, à expansão de operações e a melhorias 
de gestão por parte das empresas. Em 2013, a carteira de crédito da SBC 
acumulou US$ 3,85 bilhões.

Para suprir o segmento de MPMEs com um instrumento financeiro 
que não costuma ser oferecido pelo setor privado, o SNF sul-coreano 
possui a Kodit, fundada em 1976 com o objetivo de oferecer garantias 
de crédito às MPMEs. A instituição exerceu atuação anticíclica du-
rante as crises macroeconômicas desde o segundo choque do petróleo, 
na década de 1980. Seus principais produtos incluem a emissão de 
garantias de crédito (inclusive em parceria com o IBK), a coleta e o 
armazenamento de dados de crédito, investimentos em participa-
ções nas empresas que contratam garantias, serviços de consultoria 
e seguros de crédito para MPMEs e para projetos de infraestrutura. 
Nesse último caso, a IFD é operadora do KICGF. Sua estrutura de 
capital consiste unicamente de repasses do governo. Em 2013, contou 
com US$ 5,5 bilhões em ativos e uma taxa de inadimplência de 4,2%.
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Para estimular o setor agrícola e a pesca, o SNF sul-coreano dispõe 
de duas instituições cooperativas. A NACF foi criada em 1961 para 
promover o desenvolvimento do setor agrícola sul-coreano. Sua 
atuação é dividida em três áreas: comercialização e fornecimento, 
serviços bancários e de seguros, e serviços de treinamento e de 
apoio à inovação. A NFFC foi fundada em abril de 1962 e procura 
desenvolver o setor pesqueiro por meio da uma organização coope-
rativa. Seu foco é investir na gestão e na lucratividade das empresas 
do setor, assim como expandir a infraestrutura de distribuição e a 
internacionalização da produção.

Com o desenvolvimento do setor privado bancário e do mercado 
de capitais, a Coreia do Sul criou uma IFD para atuar no setor 
de habitação, substituindo a atuação pública no varejo pelo mer-
cado de capitais. A KHFC, fundada em 2004, tem o objetivo de 
aumentar a oferta de recursos de longo prazo para a habitação, 
mediante a securitização de ativos e a provisão de garantias. Sua 
atuação é semelhante à da JHF, no Japão. Nos dois países houve 
um deslocamento do papel do setor público no segmento habi-
tacional, saindo do varejo para a provisão de recursos para as 
instituições privadas.

Como a maioria dos países desenvolvidos, a Coreia do Sul tem sua agência 
de cooperação financeira internacional. A Koica, estabelecida em 1991, 
alcançou um volume de assistência internacional de US$ 10,7 bilhões em 
2013, o que representou um crescimento de 116,9% com relação a 2008.

Observando-se o ativo das IFDs, nota-se sua importância para a 
economia sul-coreana. Os ativos somados do KDB, Kexim, Kodit, 
K-Sure, KHFC e NACF somaram 35,8% do PIB em 2014. Incluindo 
o IBK, esse valor chega a 50%. No entanto, o IBK pode distorcer o 
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peso das atividades ligadas ao papel comum das IFDs, já que atua 
como banco múltiplo. Apesar de já representarem fração importante 
da economia nacional, essas instituições ainda apresentam taxas de 
crescimento elevadas. Entre 2009 e 2013, o KDB teve aumento de 
126,7% em seus ativos e o Kexim, 75,1%. 

É importante destacar nesse sistema o papel do KDB, que, ao longo 
das últimas cinco décadas, foi uma instituição dedicada à execução 
das diretrizes da política industrial do país, tal como explicitada 
nos planos quinquenais, sendo capaz de renovar e modificar suas 
linhas de atuação conforme as demandas advindas dos desafios do 
desenvolvimento. Complementarmente ao KDB, o sistema sul-co-
reano contou com uma série de outras instituições com mandato 
fixo, atuando em nichos como o setor exportador e o apoio às 
MPMEs, utilizando instrumentos conjuntos ou complementares, 
com o objetivo de balancear o desenvolvimento econômico entre 
os setores. Ao contrário da experiência francesa, o SNF sul-coreano 
é bem especializado, contando com várias IFDs. Um resumo sobre 
a trajetória das IFDs sul-coreanas durante o desenvolvimento da 
Coreia do Sul está representado no Quadro 1.

Portanto, o sistema sul-coreano de IFDs ilustra a importância do 
apoio contínuo dessas instituições nas economias, que enfrentam 
sempre novos desafios, independentemente de seu grau de desenvol-
vimento e de sua conjuntura macroeconômica. Em todo o período 
histórico estudado, as IFDs conseguiram responder adequadamen-
te às demandas trazidas pela política pública com o objetivo de 
transformar estruturalmente uma economia arrasada por guerras 
em um sistema industrial na fronteira tecnológica mundial.
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Quadro 1 • Política pública e o SNF sul-coreano

Período Política pública Adaptações do SNF coreano

Pós-guerras 
(Segunda Guerra 
Mundial e Guerra 
da Coreia) 

Reconstrução da 
infraestrutura, apoio a 
o crédito de médio e 
longo prazo ao setor 
industrial.

Criação do KRB (1954).

Década de 1960
Substituição de 
importações, apoio às 
exportações e às MPMEs.

Nacionalização dos bancos 
comerciais, fundação do IBK (1961), 
do NACF (1961) e da NFFC (1962). 
Criação da Korean RE (1963). KRB 
é renomeado para KDB e passa a 
oferecer serviços relacionados ao 
comércio exterior (1969).

Década de 1970

Foco na indústria 
química e pesada, sem 
perder apoio às MPMEs 
e às exportações.

Criação do FNI, administrado 
pelo KDB, para fomentar crédito 
direcionado para setores estratégicos 
(1974). Criação do Kodit (1976), do 
Kexim (1976) e da SBC (1979).

Década de 1980
Ênfase nas atividades  
de P&D.

Reorientação da atuação das 
instituições de atuação específica 
(KDB e Kexim).

Década de 1990

Ênfase nas atividades  
de P&D, apoio às MPME 
e ao setor de bens  
de capital.

Apoio ao desenvolvimento de novos 
produtos (KDB). Fundação da Koica 
(1991) e do Keic (1992), atual K-Sure.

A partir do fim da 
década de 1990

Resposta às crises 
financeiras (1998 e 
2008) e modernização 
do mercado de capitais.

Atuação anticíclica na provisão de 
crédito. Criação da KHFC (2004), 
Keic é renomeado para K-Sure 
(2010) e agrega novos instrumentos 
financeiros modernos.

Fonte: Elaboração própria.
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Conclusões
Como foi possível observar, os SNFs dos países são diferentes entre 
si, transformando em uma tarefa árdua a busca por tendências e 
generalizações. No entanto, algumas características dos sistemas 
podem ser apontadas: 

• Existência de uma rede importante de IFDs regionais na 
Alemanha e no Brasil.

• Presença comum de uma instituição maior e central que 
atua em diversos segmentos.

• Grande segmentação das atividades de desenvolvimento no 
Japão, Coreia do Sul, Índia e México, com IFDs mais es-
pecializadas. Na Índia, observam-se oportunidades para a 
racionalização de instituições.

• Na França, foi possível verificar um processo de concentra-
ção de IFDs existentes em que elas se tornam subsidiárias 
da IFD principal. Também se nota, na Itália, movimento 
similar de IFDs sendo absorvidas como subsidiárias pela  
instituição principal.

• Há diversos casos de mais de uma IFD atuando no mesmo seg-
mento, mas com segmentação de instrumento. Isso é observa-
do, por exemplo, no Japão, na Coreia do Sul, na Espanha e na 
China no segmento de exportações, em que crédito, garantias 
e seguros são divididos entre duas instituições. Também na 
Espanha e na Coreia do Sul existem instituições voltadas para 
crédito e outras para garantias para MPMEs.

• Na Europa, é comum que as ECAs sejam privadas. Além de 
atuar no setor de seguros para comércio internacional, são 
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gestoras dos programas oficiais do governo para a provisão 
de garantias para as exportações.

• Na Ásia, além das garantias providas pelos eximbanks públi-
cos, o setor de seguros para o comércio internacional tam-
bém é controlado pelo governo.

• O setor de habitação no Japão e na Coreia do Sul teve a 
participação pública reorientada para o mercado de capitais, 
com o intuito de levantar recursos para o financiamento re-
sidencial, em vez de emprestar diretamente para os cidadãos.

• A Coreia do Sul e o Japão fizeram movimentos recentes de 
privatização de IFDs tradicionais, que foram cancelados 
(KDB) ou postergados (DBJ e Shoko Chukin Bank), por cau-
sa da crise financeira de 2008 e, no caso do Japão, também 
pelo terremoto de 2011.

• Nos países desenvolvidos, é comum a existência de IFDs de 
cooperação financeira internacional, que atuam nos países 
em desenvolvimento, tanto em parceria com o setor privado, 
quanto com governos.

Além de o SNF ser constituído primordialmente por IFDs públicas, 
duas outras conclusões gerais podem ser apontadas com relação ao 
dinamismo e à completude dos SNFs. Eles são dinâmicos, sofrendo 
modificações quando necessário, seja para refletir o desenvolvimen-
to do mercado financeiro, seja para se adaptar às novas estratégias 
de desenvolvimento econômico, seja para racionalizar as instituições 
existentes buscando sinergias, seja para explorar novos segmentos e 
desenvolver novos instrumentos financeiros. Ainda, nota-se que os 
diversos países procuram ter um SNF completo, atuando em seg-
mentos que são tradicionalmente carentes de financiamento de lon-
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go prazo e de instrumentos financeiros adequados, entre os quais a 
agricultura, a infraestrutura, as exportações, as MPMEs, a economia 
verde, a inovação e a habitação. 
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Resumo
A proposta de emenda à Constituição que estabelece o teto para os 
gastos públicos (PEC 241) foi apresentada pelo governo Temer em 
junho de 2016 como a principal medida para ajustar as contas públicas 
do país. Por ao menos nove anos, a despesa federal deverá se limitar ao 
teto definido pelos gastos de 2016 corrigidos pela inflação. O objetivo 
deste artigo é analisar tal proposta em seus aspectos teóricos e práticos. 
Para isso, apresenta-se a literatura sobre regras fiscais, destacando o 
caso específico de regras para despesa, e avalia-se a proposta à luz da 
experiência internacional. Em seguida, são realizadas simulações para 
comparar cenários distintos de gasto público e dívida bruta com e sem 
a adoção do teto. Os resultados mostram que, sem efetiva redução dos 
gastos projetados com previdência, essa PEC provocará forte redução 
nas outras despesas do governo. Assim, a reforma da previdência passa 
a ser crucial para manter a credibilidade da regra proposta.

Palavras-chave: Regras fiscais. Política fiscal. Limite para despesas. 
Teto de gastos.

Abstract
An amendment to the Brazilian Constitution was proposed by President Temer in June 
2016 to adopt a fiscal rule on federal expenditures as the main measure to solve Brazilian 
fiscal imbalances. The proposed rule defines that federal expenditure must not have real 
growth for at least nine years. The aim of this work is to analyze the proposed rule in 
both theoretical and empirical aspects. First, we present the review of the literature on 
fiscal rules and compare the proposed rule to the international experience. Second, we run 
simulations in order to compare the fiscal variables path until 2032 in different scenarios, 
with and without this rule. The results show that the proposed rule would impose a strong 
reduction on all other expenditures categories than pension expenditures until 2032 in the 
absence of a pension reform. Thus, the conclusion is that a pension reform becomes crucial 
to maintain the credibility of the new fiscal rule. 
Keywords: Fiscal rules. Fiscal policy. Expenditure ceiling. Expenditure cap.
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Introdução
A proposta de emenda à Constituição que estabelece o teto para os 
gastos públicos – PEC 241 – foi apresentada pelo governo Temer, em 
junho de 2016, como a principal medida estrutural adotada com o 
objetivo de resolver o problema das contas públicas do Brasil e trazer 
alguma perspectiva de recuperação econômica para o país.

Na apresentação da proposta, o contexto era de uma das mais fortes 
crises econômicas já vistas no Brasil. O produto interno bruto (PIB) 
de 2015 havia caído quase 4% e, naquele momento, a expectativa de 
PIB para 2016 era de quase 4% negativos novamente. Com isso, o 
mercado de trabalho se deteriorava rapidamente, e a taxa de desem-
prego atingia expressivos 11,2%.

Embora os problemas da economia tivessem diversas causas, havia 
um relativo consenso entre os economistas de que o desequilíbrio 
fiscal era uma das principais.1 De fato, a dívida bruta acelerava, en-
quanto a perspectiva de PIB, juros e resultado primário implicava 
uma trajetória ainda mais ascendente para a dívida.

No caso do resultado primário, a interpretação majoritária era de  
que as despesas cresciam a taxas elevadas desde os anos 1990. Enquanto 
as receitas também cresciam, era possível obter resultados primários 
positivos, como ocorreu ao longo dos anos 2000. Contudo, a partir de 
2011, as receitas do governo pararam de crescer, sendo insuficientes 
para cobrir os gastos e gerando déficits primários (caso de 2014 e 2015). 
Dada a rigidez da despesa, aliada a pressões por seu aumento contínuo, 
o governo se viu em dificuldades para equilibrar as contas públicas. 

1  Outras causas eram, por exemplo, a queda do preço de commodities e o cenário político 
extremamente conturbado.
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Assim, com a perspectiva de continuidade da deterioração fiscal e de 
baixo crescimento econômico, o prêmio de risco do país também era 
atingido, impactando negativamente juros, câmbio e inflação, que, por 
sua vez, contribuíam para a queda da confiança e da atividade econômica. 

Com o objetivo de resolver o problema, o governo Temer, empossado 
no início de maio de 2016, apresentou, por meio de sua equipe eco-
nômica, proposta para limitar os gastos públicos federais em termos 
reais. Por ao menos nove anos, a despesa pública deverá obedecer ao 
teto dado pelos gastos observados em 2016 corrigidos pela inflação.

O principal benefício da regra proposta é o comprometimento crível 
com o ajuste fiscal de médio prazo. Na dificuldade de um ajuste de curto 
prazo, que poderia ser contraproducente para a  atividade econômica, 
a despesa fica impedida de crescer, em termos reais, nos próximos anos. 
As pressões de grupos de interesse passam a ser acomodadas dentro de 
um limite, encerrando a tendência de aumento contínuo das despesas.

Por outro lado, a principal crítica é que, dado que alguns gastos devem 
ser cortados para que outros cresçam (e assim mantenha-se a despesa 
total dentro do teto), é possível que gastos sociais importantes sejam 
preteridos em favor de outros cuja pressão seja mais forte no Congresso. 
Ademais, a tendência de aumento contínuo de gastos com aposentados, 
na ausência de reformas na previdência, forçaria uma diminuição real no 
restante das despesas, inviabilizando gastos sociais e com investimentos.

A proposta vinha sendo intensamente debatida ao longo do segundo 
semestre de 2016, já que o governo pretendia aprovar a proposta ainda 
naquele ano.2 

2  A proposta foi finalmente aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro de 
2016, dando origem à Emenda Constitucional 95/2016. O presente trabalho foi escrito 
previamente, a fim de subsidiar o debate público sobre a proposta.
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O objetivo deste trabalho é, portanto, analisar a proposta apresen-
tada, em seus aspectos tanto teóricos quanto práticos. É organizado 
da seguinte forma: na segunda seção, expõem-se os fundamentos 
teóricos de regras fiscais, bem como os diferentes tipos e algumas 
evidências encontradas pela literatura. Na terceira seção, apresenta-se 
a evolução recente das contas públicas e do debate fiscal no Brasil, 
contextualizando a proposta. Na quarta seção, são feitas simulações 
para comparar cenários distintos e, assim, avaliar melhor a proposta. 
Na última seção, são apresentadas as considerações finais.

Regras fiscais: 
referencial teórico
Visão geral
Regras fiscais são definidas como um mecanismo que introduz, por certo 
período de tempo (médio ou longo prazo), metas ou limites quantitativos 
para alguma das principais variáveis fiscais (dívida, resultado corrente, 
gasto, receita). É indispensável que tenham um claro mecanismo de moni-
toramento e incentivo, incluindo punição em caso de não cumprimento.

As regras fiscais surgiram, entre outras razões, como forma de con-
ter o viés deficitário (deficit bias) da classe política, cuja explicação 
é baseada em diferentes pontos. O primeiro decorre da informação 
limitada dos agentes econômicos: como não enxergam perfeitamente 
a restrição orçamentária do governo, tenderiam a superestimar os 
benefícios dos gastos correntes e subestimar os custos associados, 
situação conhecida como ilusão fiscal. Nesse caso, os políticos se 
aproveitariam dessa falha, gastando mais para colher benefícios 
eleitorais de curto prazo (BUCHANAN, 1967).
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O segundo ponto associa o viés deficitário com ambientes de acir-
rada competição política. Alesina e Tabellini (1990) argumentam 
que, nesses casos, a dívida pública é utilizada estrategicamente por 
cada governo para influenciar as escolhas do sucessor. As diferenças 
políticas e a incerteza sobre quem será eleito no futuro impedem que 
o governo internalize todo o custo de deixar uma dívida mais alta 
no fim do mandato e o resultado acaba sendo dívida maior do que 
o socialmente ótimo. 

A terceira justificativa para o viés deficitário diz respeito aos grupos 
de pressão (common pool problem). Supondo uma sociedade com dife-
rentes grupos de interesse que se beneficiam de determinados tipos 
de gasto, um governo fraco seria facilmente influenciado pelo lobby 
desses grupos, o que levaria a um nível de orçamento maior do que 
o desejado. Cada grupo teria incentivos a aumentar seu bolo, pois os 
custos seriam divididos com toda a sociedade, enquanto os benefícios 
estariam concentrados em cada um deles (VELASCO, 1997). 

Além do viés deficitário, as regras fiscais surgem para fornecer a credi-
bilidade necessária para políticas econômicas, resultado da literatura 
sobre a inconsistência temporal de planos ótimos, que defendia a 
prevalência das regras em contraposição à discricionariedade. Dito de 
outra forma, as regras trariam credibilidade às políticas econômicas, 
pois, sem elas, agentes econômicos antecipariam um eventual uso 
oportunista de políticas discricionárias, mesmo com o anúncio de 
políticas responsáveis, e estas perderiam seu efeito.3

Assim, as primeiras regras fiscais tiveram origem nos anos 1970 e 1980, 
como consequência não só desses debates teóricos, como também 

3  O mesmo debate era aplicado à política monetária, na qual se identificava o viés 
inflacionário dos policymakers. Ver Kydland e Prescott (1977).

Revista do BNDES 47 | Junho de 2017

264



do próprio contexto macroeconômico, quando países observaram 
grande aumento de sua dívida e déficits orçamentários.4 Foi somente 
nos anos 1990, contudo, que houve maior difusão de experiências. 
Schaechter et al. (2012), por exemplo, destacam a década de 1990 
como a primeira entre três ondas de disseminação das regras fiscais.5

A segunda onda, segundo os autores, teria sido ao longo dos anos 
2000, com a característica de ter sido mais voltada para mercados 
emergentes, quando muitos adotaram mais de uma regra e realizaram 
reformas institucionais na política fiscal, em resposta aos excessos 
de anos anteriores.

Por fim, a terceira onda teria acontecido após a crise internacional de 
2007, no contexto de nova aceleração do endividamento dos países 
avançados. Além da adoção em maior número de países, as regras 
existentes também foram reformadas, com o objetivo de sinalizar 
responsabilidade fiscal principalmente no médio e longo prazo. Kumar 
et al. (2009) ressaltam que cerca de um quarto das regras fiscais em 
níveis nacionais foram modificadas ou abandonadas nesse período.6 

Nessa fase, a preocupação deixou de ser exclusiva com os elevados 
níveis de dívida, mas passou a considerar a pró-ciclicidade da política 
fiscal, que em geral exacerba o ciclo econômico: as regras fiscais de-
veriam suportar uma política fiscal anticíclica. Tentou-se, portanto, 

4  Apesar disso, existem experiências isoladas na Europa durante o pós-guerra, como a 
regra de ouro inglesa, que determinava que gastos correntes não poderiam ser financiados 
com operações de crédito.

5  Em 1990, segundo Shaechter et al. (2012), apenas cinco países adotavam alguma regra 
fiscal que cobrisse ao menos o governo central: Alemanha, Indonésia, Japão, Luxemburgo 
e Estados Unidos da América (EUA). 

6  Alguns autores se referem a essa fase como a nova geração das regras fiscais. Uma regra 
que simboliza o período é a meta para o resultado fiscal estrutural, ou seja, ajustado pelo 
ciclo econômico.
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incorporar uma das principais críticas à adoção de regras fiscais, que 
era justamente o fato de limitar o uso da política fiscal para reduzir 
as flutuações econômicas. 

Hoje em dia, de acordo com a base de dados sobre regras fiscais do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), 85 países têm alguma regra 
em vigor (BOVA et al., 2015).7 A base cobre 89 países e segue a defi-
nição de que regra fiscal é uma restrição duradoura na política fiscal, 
por meio de limites ou metas quantitativas em um de seus principais 
agregados. Além das regras nacionais, a base também destaca as regras 
supranacionais, cujo exemplo mais conhecido é o da União Europeia.8

Como principais características, as regras fiscais são especificadas em 
torno da base legal, cobertura (esfera governamental), abrangência 
(por tipo de gasto), mecanismos de enforcement e monitoramento, 
formas de punição, entre outras. Normativamente, elas devem ser, 
segundo a literatura (KOPITS;  SYMANSKY, 1998; KELL apud 
GOBETTI, 2014): 

• bem-definidas; 

• transparentes; 

• simples; 

• adequadas a determinados objetivos; 

• consistentes com outras políticas macroeconômicas; 

• suficientemente flexíveis para acomodar choques exógenos; 

• críveis; e 

7  Em realidade, o corte temporal da base de dados é o início de 2015.

8  Para um detalhamento sobre a evolução das regras fiscais na União Europeia, ver 
Gobetti (2014).

Revista do BNDES 47 | Junho de 2017

266



• apoiadas por políticas que garantam sua sustentação no mé-
dio e no longo prazo. 

A Comissão Europeia, por meio do Economic and Financial Affairs 
Department, reforça que as regras fiscais só entregam as vantagens 
prometidas se existirem mecanismos de enforcement e instituições 
apropriadas para monitoramento, ou ainda se estiverem apoiadas 
por forte compromisso político.9

A questão-chave para a implementação da regra fiscal reside na es-
colha da variável a ser limitada: dívida, despesa, resultado corrente 
(primário ou nominal, contábil ou estrutural) ou receita. Kumar et 
al. (2009), por exemplo, definem três fatores que devem orientar 
a decisão: (i) ligação direta com o objetivo principal da regra (por 
exemplo, a razão dívida/PIB); (ii) direcionamento operacional claro 
para a política fiscal; e (iii) transparência e facilidade de monitora-
mento. Contudo, não existe necessariamente uma regra superior à 
outra, pois cada uma tem seus prós e contras, como se vê a seguir.

As regras para dívida têm como principal vantagem a ligação dire-
ta com o objetivo de sustentabilidade do endividamento, além da 
simplicidade e da transparência. Como desvantagem, há o fato de 
que diversas variáveis fora do controle da autoridade fiscal podem 
impactar a dívida,10 além de que a regra pode induzir uma política 
fiscal pró-cíclica e/ou a busca por operações não recorrentes. Por 
fim, pode faltar uma direção de curto prazo, já que o efeito da po-
lítica fiscal no objetivo final (dívida) não é tão direto e, além disso, 
acontece com defasagens. 

9  Ponto também enfatizado por Wyplosz (2012), que defende a adoção de instituições 
fiscais independentes.

10  Por exemplo, as taxas de juros e de câmbio.
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As regras para a despesa têm como vantagem fornecer a direção de 
curto prazo para a política fiscal, já que o governo tem total con-
trole da variável em questão. Além disso, é simples, transparente e 
não induz a prociclicidade do gasto, favorecendo a estabilização do 
produto. Como desvantagem, ela tem menor ligação com o objetivo 
“sustentabilidade da dívida” (por exemplo, depende da receita) e pode 
afetar negativamente a qualidade do gasto (isto é, corte de gastos 
onde há retorno social mais elevado para que o teto seja respeitado).11

As regras para resultado corrente têm como principal vantagem for-
necer a direção de curto prazo para a política fiscal, além de ter um 
alto grau de ligação com a dívida e a facilidade de monitoramento. 
Para os casos em que focam o resultado nominal (em vez do primá-
rio), essa ligação é ainda maior, com o custo de que o sucesso passa a 
depender de variáveis que estão fora do controle do governo. A maior 
desvantagem das regras para resultado corrente, contudo, é a indução 
de comportamento pró-cíclico e da busca por receitas extraordinárias.

Para atenuar essas duas desvantagens principais, desenvolveram-se, 
principalmente durante a terceira onda de disseminação das regras 
fiscais, regras para resultado estrutural.12 Por um lado, elas eliminam 
(ou atenuam) o caráter pró-cíclico e a busca por receitas extraordi-
nárias. Por outro lado, têm dificuldades operacionais relacionadas à 
definição e à estimação do ciclo econômico, diminuindo a transpa-
rência e a simplicidade e dificultando o monitoramento.

11  Na teoria, regras para limitar a despesa deveriam levar a uma discussão sobre 
prioridades durante a formulação do orçamento, resultando em maior eficiência do gasto 
público. Infelizmente, contudo, não é o que a evidência empírica parece mostrar, como 
será visto à frente.

12  Resultado estrutural é definido como o resultado fiscal ajustado por fatores não 
recorrentes e cíclicos. Para mais detalhes, consultar SPE (2014).
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Por fim, utilizadas em menor escala, existem as regras para receita. 
Não têm muita ligação com o objetivo de estabilizar dívida, já que 
não miram a despesa. Ademais, estão sujeitas a vários fatores fora 
de controle, incluindo as flutuações na atividade. Por essas razões, 
quando presentes, são mais utilizadas para determinar o tamanho 
do governo e evitar uma tributação excessiva. 

Em função de características complementares e trade-offs envolvidos, 
vários países combinam duas ou mais regras fiscais. Como apontam 
Schaechter et al. (2012), o caso mais frequente é o de regras para 
dívida combinadas com regras para resultado, as últimas ajudando 
a guiar os policymakers nas decisões de curto prazo. Outro exemplo 
clássico é o da União Europeia, onde, além da regra supranacional, 
alguns países têm suas próprias regras em nível nacional.

Em relação à performance, as regras fiscais parecem estar, ao menos 
na Europa, associadas a melhores desempenhos fiscais (DEBRUN; 
KUMAR, 2007; DEBRUN et al., 2008; NERLICH; REUTER, 2015), 
maior crescimento econômico (AFONSO; JALLES, 2013) e menores 
spreads de risco (IARA; WOLFF, 2014). Os resultados, contudo, po-
dem refletir problemas de endogeneidade e de pequenas amostras e 
devem ser, portanto, tomados com cautela.

Apesar de resultados positivos, a literatura também documenta efeitos 
perversos, muitos já apontados anteriormente, como: (i) indução de 
comportamento pró-cíclico (principalmente para regras de dívida e 
de resultado corrente); (ii) indução de contabilidade criativa e ope-
rações fora do balanço; e (iii) redução na qualidade do gasto, com 
perda de foco em relação a outras prioridades estruturais (KUMAR, 
2009). Sobre a qualidade do gasto, há evidências de redução tanto 
do investimento público como de gastos com maior retorno social 
(DAHAN; STRAWCZYNSKI, 2013).
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Regras para a despesa pública
A regra baseada nas despesas, como a que foi proposta pelo governo 
brasileiro, é uma entre diferentes tipos possíveis, como visto an-
teriormente. Segundo o IMF Fiscal Rules Dataset (IMF, 2015), 29 
países tinham regras desse tipo em vigor em 2014, dos quais 14 eram 
economias avançadas, como mostra a Tabela 1.

Tabela 1 • Países com regras fiscais para a despesa em vigor

Países avançados Demais

País Ano* País Ano*

Austrália 2009 Botswana 2003

Dinamarca 1994 Brasil 2000

Finlândia 2003 Bulgária 2012

França 1998 Colômbia 2000

Alemanha 1982 Croácia 2012

Grécia 2011 Equador 2010

Israel 2005 Georgia 2013

Japão 2010 Lituânia 2008

Luxemburgo 1990 México 2013

Holanda 1994 Mongólia 2013

Cingapura 1991 Namíbia 2010

Espanha 2011 Peru 2013

Suécia 1997 Polônia 2011

EUA 2011 Romênia 2010

Rússia 2013

Fonte: IMF (2015). 
* Ano de implantação. Para Austrália, Japão, EUA, Bulgária e Peru, trata-se da data de implanta-
ção da regra atual, pois já tinham anteriormente.
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Ayuso-i-Casals (2012) defende que as regras para gasto têm vantagens 
que as tornam particularmente atrativas em relação às outras regras. 
A justificativa se baseia em cinco pontos: 

• a despesa é o agregado fiscal com maior controle direto 
do governo;

• regras para a despesa são as que mais atacam o viés deficitário;

• são fáceis de monitorar e de comunicar ao público e políti-
cos em geral;

• raramente impedem o funcionamento dos estabilizadores 
automáticos; e

• podem ser instrumento de melhora na composição dos gas-
tos públicos se o limite geral for especificado por categorias 
de gastos. 

Além disso, o autor destaca que a literatura sobre ajustes fiscais 
evidencia que os episódios de maior sucesso se apoiaram bastante 
no lado dos gastos,13 sendo este mais um ponto em favor das regras 
para a despesa.

Por fim, Ayuso-i-Casals (2012) chama a atenção para caracterís-
ticas importantes sobre o desenho desse tipo de regra. As metas 
devem ser definidas em valor ou em taxa de crescimento, e nunca 
em percentual do PIB, para não provocar políticas pró-cíclicas. 
Em relação a metas reais ou nominais, a decisão é menos impor-
tante, embora o autor recomende a definição de metas reais para 
o médio prazo.

13  Alesina et al. (2015) também mostram que efeitos de ajustes baseados na despesa são 
superiores àqueles baseados em aumento de receita.

Regras fiscais no Brasil: uma análise da PEC 241

271



Cordes et al. (2015), por sua vez, analisam 33 experiências com regras 
baseadas nos gastos entre 1985 e 2013 e apresentam três conclusões 
principais: (i) elas são associadas com melhor posição fiscal (controle 
de gastos, política anticíclica e maiores resultados correntes); (ii) pos-
suem índice de cumprimento normalmente mais alto do que outros 
tipos de regras fiscais; e (iii) para países emergentes, são associadas 
com menores níveis de investimento público.

Para o primeiro ponto, utilizam o modelo de Bohn (1998), que relacio-
na o resultado primário (ou os gastos primários) com sua defasagem, 
mais a dívida e o hiato do produto do período anterior, e adicionam 
as variáveis dummies apropriadas para lidar com a presença das re-
gras fiscais. Os resultados mostram que países com regras de gasto 
apresentam, na média, resultados primários mais altos e nível de 
gastos primários mais baixos. Adicionalmente, por meio de estudos 
de evento, mostram que a política fiscal tende a ser anticíclica nos 
anos seguintes à adoção de uma regra para despesa. 

Para o segundo ponto, Cordes et al. (2015) mostram que regras de 
gasto têm índices de cumprimento mais alto, embora não levem em 
conta a dificuldade relacionada, nem os casos de abandono. Destacam 
ainda duas características associadas com o maior sucesso: o estabele-
cimento de metas cujo controle é total do governo (contraindicando 
metas em percentual do PIB, assim como Ayuso-i-Casals (2012), e o 
tipo de base legal da regra (estar em forma de lei seria superior a um 
compromisso político, por exemplo).

Para a terceira conclusão, os autores também utilizam estudos de 
evento para constatar que, em média, despesas com investimento 
caem após a adoção da regra. Por meio de um modelo em painel, 
confirmam esse resultado para países emergentes.
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Por fim, o trabalho em questão apresenta características das regras 
para despesas dos 33 casos presentes na amostra, destacadas a seguir.

Sobre tipo e desenho: 
• A maioria estabelece um limite para o crescimento real ou 

nominal dos gastos no médio prazo, mas existem casos com 
limite para despesa sobre o PIB e também com limites em 
termos nominais.

• Muitas vezes, a regra para despesa é combinada com outra 
regra fiscal. Para países avançados, a combinação mais fre-
quente é com regras para resultado, ao passo que, para países 
emergentes, o mais usual é combinar com regra para dívida. 

• No caso de combinação com outra regra, normalmente não 
são implementadas ao mesmo tempo (menos de 20%). Na 
maioria dos casos, já havia outras regras em vigor no mo-
mento da adoção da regra para a despesa, se destacando o 
caso de países europeus.

• Sobre base legal: não existem casos em que a regra está na 
Constituição. Para emergentes, a grande maioria é norma 
em lei. Para avançados, a maioria é também norma em lei, 
embora existam casos de acordo da maioria e também de 
compromisso político.

• Sobre cobertura: a maioria cobre o governo central. Dos 23 
países com regra em vigor em 2013, 15 cobriam o governo 
central e oito o governo geral.

• Sobre abrangência: há casos em que se excluem, por ordem 
de ocorrência: (i) pagamento de juros; (ii) despesas sensíveis 
ao ciclo; (iii) despesas de capital; e (iv) despesas de segurança.
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• Sobre monitoramento: alguns casos contam com conselhos 
fiscais (frequentes em países avançados). Poucos têm proce-
dimentos formais de enforcement e cláusulas de escape bem-
-determinadas;

Sobre motivos para implementação e abandono:

• Motivos para implementação: (i) ajudar no cumprimento de 
regras supranacionais; (ii) conter despesas em períodos elei-
torais; e (iii) aliviar pressão em tempos ruins, abrindo espaço 
para algum gasto.

• A maioria foi adotada em momentos ruins (25 de 31) e mais 
de um terço das regras foi adotado desde 2009;

• Das regras da amostra, dez já foram abandonadas: (i) porque 
nunca foram cumpridas; ou (ii) porque a consolidação fiscal 
teve sucesso e o governo não quis mais limitar a despesa.

Regras fiscais no Brasil
No Brasil, a experiência com regras fiscais tem dois exemplos princi-
pais. O primeiro constitui-se das metas de superávit primário adota-
das pelo governo central por meio de acordo com o FMI em 1999. O 
segundo diz respeito aos limites de despesa com pessoal (para União, 
estados e municípios) e dívida para estados e municípios, dados pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), adotada em 2000.14

Embora esse aparato tenha alcançado bons resultados, há alguns anos 
já havia discussão para sua reforma, principalmente dado o contexto 

14  A LRF também previa a instituição de limite de dívida para a União, mas a matéria 
nunca foi regulamentada pelo Senado. Recentemente, o assunto voltou à tona com o 
Projeto de Resolução do Senado (PRS) 84/2007, levantado pelo senador José Serra.
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da nova geração das regras fiscais. Gobetti (2014) mostra, para o 
Brasil, que as metas de resultado primário geraram política fiscal 
pró-cíclica, além de terem estimulado a realização de truques con-
tábeis e penalizado o investimento público. Após analisar outras 
experiências no mundo, o autor defendeu a adoção de metas para 
o resultado estrutural. Na mesma linha, Goldfajn (2012, p. 1) sa-
lientou que o regime de metas existente “induz um comportamento 
expansionista em períodos de sobreaquecimento e o contrário em 
fases de retração. Além disso, o regime incentiva a busca por receitas 
extraordinárias em tempos de recessão”. 

Já em relação aos limites de gasto com pessoal (60% da receita 
corrente líquida para estados e municípios), no âmbito da LRF, o 
grande problema acabou sendo o enforcement e o monitoramento. 
Embora a definição de despesa com pessoal seja clara, vários es-
tados utilizaram artifícios contábeis para se adequarem ao limite, 
destacando-se a exclusão de inativos, contratação de pessoal fora 
do ente para a realização de tarefas típicas do Estado, terceirizações 
indevidas e exclusão do Imposto de Renda Retido na Fonte. Para 
atacar esse ponto, alguns economistas sugerem a criação de um 
Conselho de Gestão Fiscal, órgão independente para universalizar 
regras e explicitar problemas. 

Desta maneira, observa-se que a experiência brasileira com regras 
fiscais parece ter espaço para melhorias e aperfeiçoamentos insti-
tucionais. As experiências no mundo, principalmente aquelas mais 
recentes, podem trazer importantes elementos para a discussão 
interna. Como se verá a seguir, o caminho inicial escolhido pelo 
governo Temer passa pela adoção de uma regra fiscal para limitar 
o nível de gastos. Esse ponto será analisado com mais detalhes 
nas próximas seções. 

Regras fiscais no Brasil: uma análise da PEC 241

275



Análise do caso brasileiro: as 
contas públicas e a proposta 
de limite de gastos
Desde o fim do primeiro governo Dilma, a preocupação com as con-
tas públicas ficou mais intensa e o debate, mais acalorado. Diversos 
economistas passaram a insistir na questão do desequilíbrio fiscal e 
na necessidade de ajuste.15 

Nesse contexto, após a eleição de 2014, com o temor de um downgrade 
por parte das agências de risco, o segundo governo Dilma procurou 
sinalizar compromisso com o ajuste fiscal, principalmente a partir 
da escolha de Joaquim Levy para ministro da Fazenda.

Ao longo de 2015, contudo, a crise econômica se intensificou, cau-
sando grandes impactos na arrecadação e nos resultados fiscais. Além 
disso, a visão do ministro muitas vezes era preterida na execução da 
política econômica, como no momento do envio do orçamento de 
2016 ao Congresso Nacional, no fim de agosto.16 Nesse contexto, não 
foi possível evitar a perda do grau de investimento, fato que acabou 
ocorrendo em setembro de 2015.

Em 2016, com o aprofundamento da crise econômica e política, a 
presidente Dilma foi afastada e, no início da gestão Temer, foi anun-
ciada a PEC dos gastos públicos, objeto de análise deste trabalho. 

15  Ver, por exemplo, Almeida, Lisboa e Pessoa (2015). Mesmo economistas mais 
identificados com a heterodoxia defendiam essa posição, como Nakano (2014) e Marconi 
e Brancher (2016).

16  No dia 31 de agosto de 2015, o governo enviou o Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(Ploa) 2016 para o Congresso e surpreendeu o mercado ao apresentá-lo com um déficit de 
R$ 30,5 bilhões (-0,3% do PIB), muito diferente da meta previamente estabelecida. 
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Para entender a origem da proposta, é necessário voltar um pouco 
atrás e analisar a evolução recente das contas públicas.

Evolução recente das contas públicas
Ao longo do ano de 2014, dois números chamaram atenção: (i) o 
primeiro déficit primário federal desde 1997; e (ii) o salto da dívida 
bruta em 5,5 pontos percentuais. Em realidade, a deterioração das 
contas públicas já vinha de alguns anos, com redução do superávit 
primário, queda da arrecadação, busca por receitas não recorrentes, 
operações de contabilidade criativa (cessão onerosa de petróleo, por 
exemplo) e elevados aportes aos bancos públicos. O objetivo desta 
seção é apresentar a situação fiscal de maneira simples, com foco não 
só no passado mas também nas perspectivas para o futuro.17

Endividamento

Existem dois indicadores principais: o primeiro é a dívida bruta do 
governo geral (doravante, dívida bruta) e o segundo é a dívida líqui-
da do setor público (que será chamada de dívida líquida). A dívida 
bruta abrange os passivos do governo geral (isto é, União, estados e 
municípios) mais as operações compromissadas do Banco Central 
do Brasil (BCB). Em maio de 2016, a dívida bruta atingiu o valor de  
R$ 4,114 trilhões (o que equivale a 68,5% do PIB), sendo a maior parte 
(dois terços) em dívida mobiliária (ou seja, títulos do Tesouro). Em 
percentual do PIB, teve uma trajetória mais ou menos estável entre 
2006 e 2013, mas com forte aceleração na ponta, subindo 16,9 pontos 
percentuais (p.p.) desde dezembro de 2013 (Gráfico 1). 

17  É importante mencionar que os dados apresentados nesta seção eram aqueles 
disponíveis em setembro de 2016.
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Gráfico 1 • Dívida líquida (DLSP), dívida bruta (DBGG), reservas e créditos 
ao BNDES

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BCB.

A dívida líquida, por sua vez, abrange todos os passivos do setor públi-
co (União, estados e municípios, empresas estatais e Banco Central do 
Brasil), descontados os ativos financeiros, dos quais se destacam reservas 
internacionais e crédito aos bancos públicos. Atingiu, em maio de 2016, 
o valor de R$ 2,379 trilhões (39,6% do PIB). Em relação a sua trajetória 
recente, apresentou queda de 2006 a 2013, mas, desde então, vem subin-
do consideravelmente (alta de 9 p.p. desde dezembro de 2013). 

É importante notar que a diferença entre os dois indicadores, de 
apenas 9 p.p. em dezembro de 2006, cresceu ao longo desses anos, 
até chegar próxima a 30 p.p. na última leitura (maio de 2016). A ex-
plicação para isso advém da acumulação de ativos do setor público, 
especialmente reservas internacionais e créditos ao BNDES. Assim, a 
dívida bruta aumentava (ou deixava de cair) em parte para financiar 
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a elevação desses ativos, sem que a dívida líquida fosse impactada no 
momento da operação.

Comparando os níveis de endividamento do Brasil com outros países 
do mundo, é possível notar que tais níveis estavam acima da média dos 
emergentes e abaixo da média dos desenvolvidos (Gráfico 2). Contudo, 
a comparação relevante a ser feita é com países com nível de renda 
similar, pois países mais ricos têm melhores condições de financiamento 
(taxas de juros mais baixas).18 Além disso, os dados mostram que, entre 
2010 e 2015, a dívida bruta do Brasil subiu 14,7 p.p., uma das maiores 
altas dos países da amostra e superior à elevação das médias por grupo 
de países. Ou seja, chegou-se a um nível e a uma trajetória de dívida 
que inspiram preocupações. 

Gráfico 2 • Dívida bruta (2010-2015): países avançados, emergentes e Brasil

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BCB (para Brasil) e IMF (para os demais).

18  Recentemente, IMF (2016) questionou as políticas de austeridade para países 
avançados, justamente por terem condições de financiamento favoráveis.
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Mas por que a dívida alta é um problema? Quanto maior a dívida, em 
tese, maior é o risco e, portanto, maior a taxa de juros. Outros possí-
veis problemas seriam redução do multiplicador fiscal e do espaço fis-
cal para investimentos e política anticíclica.19 Vale destacar que existe 
uma discussão acadêmica em relação a um possível limite de dívida, a 
partir do qual o crescimento econômico se reduziria mais fortemente, 
provavelmente em razão desses problemas. Não existe uma conclusão 
clara, mas, para países emergentes, esse nível seria menor, justamente 
pelas condições mais difíceis de financiamento.20

Por fim, há de se ter em mente quais fatores determinam a evo-
lução da relação dívida/PIB. Uma equação simples mostra que 
ela depende de três parâmetros principais: (i) taxa de juros; (ii) 
crescimento do PIB; e (iii) superávit primário. Supondo que (i) 
e (ii) estão dados, a principal variável para controle da dívida é 
o superávit primário.

Resultado primário

Nos últimos dois anos, resultados primários superavitários elevados 
deram lugar a déficits consideráveis. Tal mudança é explicada pelo 
fato de a receita ter parado de crescer, enquanto a despesa continuou 
em trajetória de alta. O Gráfico 3 mostra (em proporção do PIB) a 
evolução da receita (bruta e líquida) e a despesa do governo central 

19  Na verdade, há um debate intenso na literatura a respeito da existência (ou não) 
desses problemas. Por exemplo, talvez o nível de dívida seja menos importante do que 
a trajetória. Seja como for, hoje no Brasil ambos são preocupantes e provavelmente 
desencadeiam esses efeitos, apesar das dificuldades de se comprovar empiricamente.

20  Essa discussão foi retomada a partir do trabalho (controverso) de Reinhart e Rogoff 
(2010).
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desde o início da série histórica.21 Cabe um detalhamento das receitas 
e despesas, começando por esta última.22

Gráfico 3 • Receita bruta, líquida e despesa total (% PIB) – governo central

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da STN.
Nota: Foram feitos ajustes em descontos da compensação ao RGPS, cessão onerosa de petróleo 
e capitalização da Petrobras em 2010 e distribuição dos atrasados de dezembro de 2015 (TCU, 
2015) entre 2015 e 2014.

Desde 1997, a despesa total do governo central passou de R$ 440 
bilhões para R$ 1.253 bilhões em 2015, em valores constantes (de 
maio de 2016). Em termos reais, isso significa um aumento de 6% ao 
ano, bem acima do crescimento do PIB, o que fez a despesa sair de 
14% para 18,6% do PIB.

21  A diferença entre receita bruta e receita líquida se dá pelas transferências a estados e 
municípios.

22  A análise aqui apresenta dados para o governo central, que explica a maior parte do 
resultado primário do setor público consolidado. Contudo, em relação às contas públicas 
de estados e municípios, as tendências de receita e despesa são similares, incluindo a 
preocupação com despesas previdenciárias dos estados.
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Gráfico 4 • Componentes da despesa total (% PIB) – governo central 

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

Das quatro principais categorias do gasto, o aumento foi liderado 
por Outras despesas obrigatórias, seguida por Benefícios previdenciários 
e Despesas discricionárias. As despesas com Pessoal e encargos sociais 
tiveram crescimento menor (inferior ao PIB), o que fez com que di-
minuíssem participação em relação ao produto. O Gráfico 4 mostra 
a trajetória dessas quatro categorias ao longo do tempo.

Tome-se uma comparação com o ano de 2003 (ver Tabela 2). De lá para 
cá, foram 3,5 p.p. em relação ao PIB de aumento da despesa. A evolução 
das contas nesse período específico é bem similar ao quadro geral visto 
no gráfico anterior: elevação de gastos com INSS, discricionárias e ou-
tras despesas obrigatórias, sendo que dentro desta última se destacam 
abono salarial e seguro-desemprego, benefícios sociais (Lei Orgânica de 
Assistência Social – Loas/renda mínima vitalícia – RMV) e subsídios. 
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Tabela 2 • Componentes da despesa total (% PIB) – governo central  
(2003-2015)

2003 2015 Diferença (p.p.)

IV. Despesa total 15,1% 18,6% 3,5

IV.1  Benefícios previdenciários 6,2% 7,4% 1,1

IV.2  Pessoal e encargos sociais 4,6% 4,0% -0,5

IV.3  Outras despesas obrigatórias 1,3% 2,9% 1,6

Abono e seguro-desemprego 0,5% 0,8% 0,3

Benefícios de prestação continuada 
da Loas/RMV

0,3% 0,7% 0,5

Subsídios, subvenções e Proagro 0,3% 0,5% 0,2

Demais 0,3% 0,9% 0,6

IV.4  Despesas discricionárias –  
todos os poderes

3,0% 4,3% 1,3

Fonte: Elaboração própria, em base nos dados da STN.

Tão preocupante quanto o aumento contínuo do gasto ao longo dos 
últimos anos é a rigidez desse gasto. Pelos dados da Tabela 2, nota-se 
que 61% do total é destinado apenas a benefícios previdenciários e 
gastos com pessoal. Se forem somadas as outras despesas obrigató-
rias, chega-se a 77% do gasto. Parcela grande do restante (discricio-
nárias), apesar do nome, também tem pouca flexibilidade, já que 
engloba custeio de atividades importantes (como saúde e educação, 
inclusive para cumprir os mínimos constitucionais). 

Outro fator de destaque é a perspectiva de evolução do gasto total, 
em particular a despesa com benefícios previdenciários. Com o en-
velhecimento da população, essa rubrica tende a seguir crescendo em 
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termos reais. A dinâmica dessa despesa é determinada não só pelo 
aumento no número de beneficiários, mas também por aumentos 
reais no valor dos benefícios, que foram a regra dos últimos anos.

Em relação à receita, tem-se que a arrecadação total líquida do 
governo central também apresentou crescimento expressivo desde 
o início da série histórica, em 1997, passando de R$ 446 bilhões 
para R$ 1.132 bilhões em 2015. Em termos reais, isso significa um 
aumento de 5,3% ao ano, também bem acima do crescimento do 
PIB. Contudo, ao contrário da despesa, que seguiu aumentando 
no mesmo ritmo nos últimos anos, a receita passou a crescer em 
ritmo menor, tendo inclusive recuado, em termos reais, em 2014 
e 2015 (Gráfico 5). 

Gráfico 5 • Receitas/despesas (R$ bilhões – valores constantes de maio 2016)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da STN.
Nota: Deflacionado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
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As causas do crescimento acelerado da receita nos anos 2000 são 
amplamente discutidas na literatura. A maioria dos economistas 
atribui o movimento ao crescimento do PIB e da produtividade, 
ao aumento do grau de formalização do mercado de trabalho e a 
reformas no mercado de crédito. O esgotamento desses fatores, e 
do crescimento do PIB em especial, acabou prejudicando a arreca-
dação de 2011 em diante, que ainda sofreu o impacto da política de 
desonerações implementada no período.

Um debate importante no momento atual está relacionado à arreca-
dação: poderia esta repetir o mesmo crescimento observado nos anos 
2000, no momento em que o PIB voltar a crescer? Em outras palavras, 
a pergunta é se a elasticidade da arrecadação ao PIB diminuiu (ou 
não) ao longo dos últimos anos.

O debate ainda está em aberto, mas há indícios de mudanças es-
truturais que diminuem a resposta da receita ao PIB (BARBOSA, 
2015; RIBEIRO, 2016). Algumas delas seriam: (i) esgotamento da 
formalização acelerada do mercado de trabalho; (ii) transformação 
de trabalhadores de alta renda em pessoa jurídica (PJ), diminuindo 
o pagamento de Imposto de Renda; e (iii) deficiências do sistema 
tributário, que depende fortemente de setores que perdem partici-
pação na economia (por exemplo, indústria).23 

Por fim, vale lembrar que a carga tributária brasileira está bem acima 
da média dos países emergentes. Comparando com países da América 
Latina, cuja média é de 21,6% do PIB, nossa carga (de 33,7% do PIB) 
tem vantagem de mais de 10 p.p. Tal fato ilustra a dificuldade de  
contornar a alta de gastos com a criação de novos impostos.

23  Esses pontos remetem à necessidade de uma abrangente reforma tributária, tema 
importantíssimo na agenda fiscal.
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Assim, a conclusão desta seção é que, enquanto a despesa do gover-
no central tende a seguir aumentando, a perspectiva da receita é 
de acomodação. Nesse caso, salvo medidas de contenção de gastos 
ou criação de novos tributos, projetam-se, para os próximos anos, 
resultados primários deficitários, que contribuirão para o aumento 
nos níveis de endividamento.

O governo Temer e a proposta 
do teto dos gastos (PEC 241)
O governo do presidente Michel Temer teve início no dia 12 de maio 
de 2016. Nos primeiros dias de sua gestão, foram anunciados os prin-
cipais nomes da equipe econômica, cuja prioridade geral passava a 
ser a retomada do crescimento, sendo primordial para isso o ajuste 
das contas públicas.

Assim, já em seguida, foi proposta a adoção de uma regra fiscal para 
o teto de gasto (também chamado de Novo Regime Fiscal), por meio 
da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 241, entregue ao 
Congresso Nacional em 15 de junho de 2016.24

Segundo a proposta, o teto terá duração de vinte anos. Nos nove 
primeiros, o limite das despesas será corrigido pela inflação (IPCA) 
do ano anterior; do décimo ao vigésimo ano, existe a possibilidade 
de alteração da regra, caso o governo considere necessário. Outras 
características da regra estão expostas a seguir:

• o teto exclui algumas despesas, como transferências consti-
tucionais a estados e municípios, complementação do Fun-

24  É importante lembrar que a ideia de limitar os gastos públicos também era defendida 
pelo ministro da Fazenda anterior, Nelson Barbosa.
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do de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), 
gastos da Justiça Eleitoral com eleições e aumento de capital 
de empresas estatais não dependentes;

• o limite é individualizado por Poder, inclusive Tribunal de 
Contas da União, Ministério Público da União e Defensoria 
Pública da União;

• para saúde e educação, há limite mínimo específico, dado 
pela indexação à inflação do ano anterior;

• em caso de descumprimento dos limites estabelecidos, o Po-
der que extrapolar o limite terá algumas sanções, como ficar 
impedido de realizar concurso público, conceder aumento e 
admitir pessoal.

Para justificar a PEC, o governo partiu do diagnóstico de que o 
quadro fiscal deteriorado, cuja raiz principal estaria no crescimento 
acelerado da despesa, implica elevados prêmios de risco, perda de 
confiança, juros altos e efeitos negativos na atividade. Além disso, o 
quadro constitucional e legal atual provoca uma despesa pró-cíclica, 
que “tende a crescer quando a economia cresce e vice-versa, fazendo 
com que o governo, em vez de atuar como estabilizador das altas e 
baixas do ciclo econômico, contribua para acentuar a volatilidade 
da economia” (BRASIL, 2016a, p. 4)

Dentre os benefícios da proposta, o governo destaca que: (i) aumen-
tará a previsibilidade da política macroeconômica e fortalecerá a 
confiança dos agentes; (ii) eliminará a tendência de crescimento real 
do gasto público, sem impedir que se altere sua composição; e (iii) 
reduzirá o risco-país e, assim, abrirá espaço para redução estrutural 
das taxas de juros. O governo afirma que, 
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numa perspectiva social, a implementação dessa medida 
alavancará a capacidade da economia de gerar empregos e 
renda, bem como estimulará a aplicação mais eficiente dos 
recursos públicos. Contribuirá, portanto, para melhorar da 
qualidade de vida dos cidadãos e cidadãs brasileiro (BRASIL, 
2016a, p. 5).

O trâmite da PEC consiste em passar, primeiramente, pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara, seguida por 
Comissão Especial, plenário da Câmara e, por fim, plenário do Senado.25 
Durante esse período ela será (e já vem sendo) intensamente debatida.26

Assim, em vista da experiência internacional, analisada na primeira 
seção, pode-se fazer uma análise preliminar da proposta. 

Em relação à escolha de uma regra fiscal para a despesa, entre outros 
tipos de regra, destacam-se vantagens importantes para o caso bra-
sileiro em particular, entre elas: 

• ataca a raiz do problema, isto é, o alto crescimento da despesa; 

• é fácil de monitorar e de comunicar ao público em geral;

• impede que a política fiscal se torne pró-cíclica; e 

• dá um direcionamento de curto prazo para os policymakers. 

Além disso, permite que o ajuste fiscal seja implementado ao longo 
do tempo, impedindo um ajuste muito forte no curto prazo, que 
poderia ser contraproducente em matéria de atividade.

25  No momento em que este artigo está sendo escrito, setembro de 2016, a proposta já 
passou pelo CCJ da Câmara, que aprovou sua admissibilidade no dia 9 de agosto. 

26  Um debate importante ocorreu na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, 
no dia 18 de agosto, com os economistas Mansueto de Almeida, Marcos Mendes, Felipe 
Rezende e Pedro Rossi. O vídeo da sessão e as apresentações realizadas estão disponíveis 
em <http://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=8416>. 
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O desenho da proposta apresentada parece em linha com as melhores 
práticas observadas. Por exemplo, a meta é bem-definida (meta em 
termos reais, transformada em valor nominal, sem usar percentual 
do PIB), simples, transparente e adequada aos objetivos de corrigir 
o desequilíbrio nas contas públicas. Sobre abrangência, ela destaca 
poucas exceções, potencializando seus efeitos. Sobre cobertura, como 
a maioria dos casos, abrange o governo central, embora possa vir 
a cobrir os entes subnacionais.27 Sobre base legal, trata-se de uma 
novidade em relação à regra fiscal, já que é instituída por meio de 
emenda constitucional, possivelmente gerando maior enforcement para 
o cumprimento. Sobre punição, estão previstas no texto, aumentan-
do também o incentivo para o cumprimento. Sobre composição de 
gastos, a proteção às despesas com saúde e educação é importante 
para mitigar um dos principais efeitos colaterais relatados pela ex-
periência internacional, que é a perda de participação de gastos de 
alto retorno social. 

A pergunta que se faz é se, a despeito da base legal forte e das formas 
de punição previstas, a regra é crível do ponto de vista quantitativo. 
Isto é, dada a evolução natural das despesas, o limite instituído pela 
PEC é muito estreito? Ou de outra forma, é factível cumprir as metas 
de despesa?

Essa é uma questão importante, pois, uma das principais críti-
cas relacionadas à PEC é que, sem uma reforma da previdência 
social, é praticamente impossível cumprir o limite proposto. Na 
próxima seção, procura-se respondê-la por meio de projeções em 
cenários alternativos.

27  A proposta está sendo discutida no âmbito do acordo de renegociação de dívidas com 
estados (PLP 257/2016).
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Simulação para diferentes 
cenários e avaliação da PEC
Na primeira seção, foi possível revisar os fundamentos teóricos de 
regras fiscais, bem como os diferentes tipos e algumas evidências 
encontradas pela literatura. Na segunda seção, aborda-se a evolu-
ção recente das contas públicas, contextualizando a proposta do  
teto para gasto público. O objetivo nesta seção é apresentar simulações 
para comparar cenários distintos, avaliando o grau de dificuldade do 
limite proposto e fornecendo mais insumos para discutir a proposta 
em questão. 

O exercício segue aquele proposto por Freitas e Mendes (2016), que 
também realizam simulação para comparar o superávit primário 
até 2021 em dois cenários distintos, com ou sem a aprovação da 
PEC. No primeiro cenário apresentado por esses autores, o limite 
de gastos é aprovado com outras reformas, e a economia converge 
para crescimento de 3%. No outro cenário, sem a PEC, as despesas 
crescem a uma taxa real de 10% ao ano, e o PIB converge para um 
crescimento de apenas 1%. Em ambos os cenários, as receitas crescem 
no mesmo ritmo do PIB. Embora os resultados sejam extremamente 
dependentes das premissas escolhidas, mostram redução do déficit 
primário no cenário PEC, em contraste com o aumento contínuo do 
déficit no cenário alternativo. 

Uma das limitações do exercício é que os autores tratam a variável 
despesa no agregado. Outra limitação é o comportamento distinto 
do PIB e da arrecadação nos dois cenários, definido a priori, que é 
determinante para o resultado encontrado. O objetivo aqui é, por-
tanto, superar essas limitações. 
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Dessa maneira, na primeira parte desta seção, estimam-se duas tra-
jetórias de gasto público, de 2017 a 2032. A primeira consiste no 
cenário PEC, quando as despesas são projetadas seguindo as regras da 
PEC, isto é, com crescimento nominal limitado pela inflação do ano 
anterior. A segunda consiste no cenário sem PEC, no qual os princi-
pais componentes do gasto são projetados de forma desagregada, de 
acordo com critérios individuais, mais coerentes com sua natureza. 

Na segunda parte, realiza-se projeção para as receitas, chegando à 
estimativa de resultado primário federal nos dois cenários. Em seguida, 
determina-se trajetória de dívida bruta, por meio de um modelo que 
será especificado, também até 2032.

Para realizar as projeções, as variáveis macroeconômicas (PIB, IPCA, 
câmbio e Selic) são as mesmas nos dois cenários e tomadas como 
exógenas. A fonte é o boletim Focus do BCB (de 2 de setembro de 
2016), que fornece a mediana de mercado para 2016 a 2020, como 
mostra a Tabela 3. De 2021 a 2032, são mantidos os valores de 2020, 
com exceção do câmbio, que é corrigido pelo diferencial de inflação 
interno e americano, este assumido em 2% ao ano.

Tabela 3 • Projeções Focus – mediana agregado (2.9.2016)

2016 2017 2018 2019 2020

PIB (%) -3,2% 1,3% 2,1% 2,5% 2,5%

IPCA 7,4% 5,1% 4,5% 4,5% 4,5%

Câmbio 3,26 3,45 3,60 3,80 4,61

Selic fim de período 13,75% 11,00% 10,50% 10,00% 9,75%

Fonte: BCB (2016).
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Gasto público: cenário 
base e cenário PEC
Para projetar as trajetórias de gasto público federal, parte-se do Re-
latório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, referente ao 
terceiro bimestre e divulgado em julho de 2016, que previa um gasto 
federal total de R$ 1.240,5 bilhões para o ano de 2016, distribuídos 
como mostra a Tabela 4 (BRASIL, 2016b).

Para o cenário PEC, a trajetória de gasto é calculada com base na  
aplicação da inflação do ano anterior. Para o cenário sem PEC, é ne-
cessário adotar algumas premissas em relação à evolução dos quatro 
componentes do gasto, estabelecidas da seguinte forma: 

• Pessoal e encargos sociais: correção pelo IPCA.

• Benefícios Previdência: para o valor do benefício, leva-se em 
conta que metade do volume pago é reajustado pelo salário 
mínimo28 e metade pelo Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC). Para o número de beneficiários, adota-se a 
premissa de crescimento anual de 3%, pouco abaixo das es-
timativas de crescimento médio da população acima de ses-
senta anos pelo IBGE (de 3,6% para o período da simulação).

• Outras obrigatórias: detalhamento na Tabela 5.

• Discricionárias: correção pelo IPCA.

28  Salário mínimo segue a regra atualmente em vigor: inflação passada mais o crescimento 
do PIB de dois anos antes, com a restrição de que não pode ser negativo.
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Tabela 4 • Receitas e despesas do Governo Federal (R$ bilhões correntes)

2013

(fim)

2014

(fim)

2015

(fim)

2016

(aval. 3º bi)

Receita bruta 1.179,0 1.221,5 1.247,8 1.276,1

Administrada RFB 720,2 739,2 765,1 776,5

INSS 307,1 337,5 350,3 358,6

Não administrada 151,7 144,8 132,4 142,3

Transferências E&M 183,4 200,0 204,7 206,1

Receita líquida 995,6 1.021,5 1.043,1 1.070,0

Despesas 918,6 1.038,7 1.158,7 1.240,5

Pessoal e  
encargos sociais 205,2 222,4 238,5 259,9

Benefícios 
previdência 357,0 394,2 436,1 507,8

Outras obrigatórias 128,6 154,1 230,8 220,5

Discricionárias  
e PAC 227,8 268,1 253,3 252,2

Primário acima da 
linha* 75,3 -20,5 -116,7 -170,5

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da STN e da SOF. 
* Para tornar os dados comparáveis, a rubrica LEJU/MPU/DPU (Legislativo, Judiciário, Minis-
tério Público da União e Defensoria Pública da União) foi remanejada de discricionárias para 
outras obrigatórias nos dados do STN (2013 a 2015).
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Tabela 5 • Premissas adotadas para correção das outras despesas 
obrigatórias29

2013

(fim)

2014

(fim)

2015

(fim)

2016

(aval. 3º bi)

Regra de  
correção  

(2017-2032)

Outras obrigatórias 137,3 164,5 242,6 220,5

Abono e seguro-
desemprego

44,2 53,9 47,5 59,9 Valor real 2015

Loas/RMV 33,9 38,6 42,5 48,9 Salário mínimo

Complemento do 
FGTS (LC 110/01)

0,0 0,9 16,9 5,3 Valor real 2016

Desoneração MP 
540/11, 563/12 e 
582/12

9,0 18,1 25,4 18,9 Valor real 2016, zera 

a partir de 2018

Subsídios, 
subvenções e 
Proagro

5,9 4,3 53,5 30,3 Valor real 2014 a 

partir de 2019, até 

lá 2016 nominal

LEJU/MPU/DPU 8,7 10,4 11,8 12,2 Valor real 2016

Demais 35,5 38,4 44,9 45,2 Valor real 2016

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da STN e do MPOG (valores). 
 

29  As justificativas seguem a seguinte lógica: (i) para abono e seguro-desemprego, 
mantém-se o valor real de 2015, ano de desemprego baixo e próximo ao “natural”; (ii) para 
Loas/RMV, corrige-se pela evolução do salário mínimo; (iii) para a rubrica Desoneração 
(Compensação ao RGPS), zera-se o valor a partir de 2018, assumindo como plausível o 
fim da política de desonerações no cenário sem PEC; e (iv) para subsídios, mantém-se o 
valor nominal por três anos, implicando diminuição do valor real, mas ainda cumprindo 
obrigações assumidas principalmente no âmbito do PSI; a partir de 2019, volta-se ao valor 
real de 2014 (subsídios bem moderados). Para as demais contas, o valor projetado segue o 
valor real de 2016. 
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Os resultados são apresentados no Gráfico 6, que compara a trajetória 
do gasto público federal nos dois cenários, cada uma denotada por 
uma das linhas pontilhadas. No cenário sem a PEC, discrimina-se a 
evolução da despesa por categoria. Por essa ótica, é possível perceber 
a magnitude da redução necessária das despesas para que fiquem 
dentro do teto estabelecido pela proposta até 2032: seria necessário, 
por exemplo, praticamente zerar as despesas discricionárias e outras 
despesas obrigatórias para que a despesa total atenda ao limite dado 
pela linha laranja.

Gráfico 6 • Comparação despesa total – ambos os cenários (R$ trilhões 
correntes)

Fonte: Elaboração própria.

Outra conclusão importante é que, no curto prazo, o limite não 
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aparece somente a partir de 2021, acelerando a partir daí, prin-
cipalmente por causa do aumento das despesas com INSS (área 
em azul-marinho no gráfico).

É interessante notar que somente a desvinculação dos benefícios 
previdenciários e Loas/RMV ao salário mínimo já reduz a diferença 
entre as linhas do Gráfico 6.30 O Gráfico 7 exibe os resultados desse 
exercício. Assim, tal medida mostra-se importante para dar credibi-
lidade e ajudar a cumprir efetivamente a regra proposta pela PEC.

Gráfico 7 • Comparação despesa total – ambos os cenários (R$ trilhões 
correntes) – sem vinculação dos benefícios ao salário mínimo

Fonte: Elaboração própria.

30  A diferença cai de R$ 947 bilhões para R$ 600 bilhões, em valores correntes de 2032. 
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Projeção: receitas, resultado 
primário e dívida bruta
A projeção da receita é o primeiro passo para estimar o resultado 
primário, este, por sua vez, necessário para projetar a dívida bruta. 
Para isso, é fundamental dispor do valor da elasticidade da receita 
em relação ao PIB. Duas estimativas recentes para o Brasil sugerem 
que ela é próxima à unidade, semelhante ao que normalmente se 
encontra para outros países.31 Por outro lado, SPE (2014) apresen-
ta um resultado de 1,6 para a parcela da receita mais associada ao 
ciclo econômico. 

Dessa maneira, optou-se por adotar uma elasticidade agregada de 
1,6 enquanto a economia acelera (até 2019, segundo as premissas 
macroeconômicas) e de 1,0 em diante. Vale registrar que a projeção 
de receita é a mesma para os dois cenários, com ou sem PEC. Os 
valores da projeção são apresentados na Tabela 6.

Com as estimativas para arrecadação e despesa total, finalmente che-
ga-se à projeção para o resultado primário federal de 2017 até 2032, 
em ambos os cenários, também disponíveis na Tabela 6. É possível 
observar que no cenário com PEC ele se torna positivo em 2022, 
crescendo a partir desse ponto até chegar a 4% do PIB em 2032. Já 
no cenário sem PEC, ele é deficitário ao longo de todo o período da 
simulação, em torno de uma média de 1% do PIB. 

31  Ver Ribeiro (2016) e Barbosa (2015). Esses dois trabalhos calculam a elasticidade 
de arrecadação em relação a outras bases tributárias (demanda doméstica no primeiro 
caso e uma combinação entre PIB, massa salarial e varejo no segundo caso), mas isso não 
prejudica muito o exercício realizado aqui.
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Tabela 6 • Projeções de receitas, despesas e resultado para o Governo 
Federal – 2017 a 2032

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Receitas (R$ bilhões correntes)

Cenário sem PEC 1.157 1.248 1.357 1.453 1.557 1.667 1.786 1.913 2.049 2.195 2.351 2.518 2.697 2.889 3.095 3.315

Cenário com PEC 1.157 1.248 1.357 1.453 1.557 1.667 1.786 1.913 2.049 2.195 2.351 2.518 2.697 2.889 3.095 3.315

Despesa (R$ bilhões correntes)

Cenário sem PEC 1.326 1.387 1.444 1.540 1.645 1.758 1.879 2.010 2.152 2.304 2.469 2.647 2.839 3.047 3.272 3.515

    Pessoal e encargos sociais 273 286 298 312 326 341 356 372 389 406 424 443 463 484 506 529

    Benefícios previdência 562 608 655 712 775 845 921 1.003 1.094 1.192 1.300 1.417 1.545 1.686 1.839 2.006

    Outras obrigatórias 226 216 201 214 227 242 258 275 293 312 333 356 381 408 436 467

    Discricionárias e PAC 265 277 289 303 316 330 345 361 377 394 412 430 450 470 491 513

Cenário com PEC 1.313 1.380 1.442 1.507 1.575 1.646 1.720 1.797 1.878 1.962 2.051 2.143 2.239 2.340 2.445 2.555

Superávit primário federal (R$ bilhões correntes)

Cenário sem PEC -170 -139 -87 -87 -88 -90 -93 -97 -103 -109 -118 -129 -142 -158 -177 -201

Cenário com PEC -156 -131 -85 -53 -18 22 67 116 171 233 300 375 458 549 649 759

Superávit primário federal (% PIB)

Cenário sem PEC -2,5% -1,9% -1,1% -1,1% -1,0% -1,0% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -1,0% -1,0% -1,1%

Cenário com PEC -2,3% -1,8% -1,1% -0,6% -0,2% 0,2% 0,7% 1,1% 1,5% 1,9% 2,3% 2,6% 3,0% 3,4% 3,7% 4,0%

Fonte: Elaboração própria.
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A próxima etapa é, por fim, projetar a trajetória de dívida bruta nos 
dois cenários (PEC e sem PEC). Para isso, utiliza-se a seguinte fórmula:

onde DB corresponde à dívida bruta, i corresponde à taxa nominal 
de juros, sup é o superávit primário, R abrange os juros recebidos 
pelos ativos do setor público, A corresponde a variações patrimo-
niais que afetam a dívida bruta (por exemplo, aporte aos bancos 
públicos via emissão de dívida), S denota as perdas com o estoque 
de swaps cambiais, Y é o PIB nominal e g a taxa de crescimento no-
minal do PIB.

Para efeitos do modelo, a dívida bruta (DB) é dividida em quatro 
categorias, cada uma com sua taxa de juros nominal correspondente: 
dívida mobiliária, operações compromissadas, dívida externa e dívida 
bancária e demais.32 A simulação se inicia a partir de maio de 2016, 
conforme a Tabela 7, e os resultados são expostos no Gráfico 8.

De fato, o cenário sem PEC apresenta uma trajetória ascendente 
para a dívida bruta, que chega a 117,4% do PIB em 2032. Caso se 
confirmasse, poderia apresentar efeitos negativos em risco, juros, 

32  As taxas para remuneração de cada uma são, respectivamente: (i) Selic; (ii) Selic; 
(iii) variação cambial acrescida da taxa de juros americana; e (iv) uma taxa entre Taxa 
de Juros de Longo Prazo (TJLP) e Selic. As hipóteses em relação ao parâmetro A são 
de pagamento do BNDES de R$ 100 bilhões ao Tesouro entre 2016 e 2018, com efeito 
negativo (de reduzir) sobre a dívida bruta. Já em relação ao parâmetro S, importante nos 
últimos dois anos, optou-se por zerar o estoque de swaps a partir de 2017, eliminando seu 
papel na determinação da dívida. Em relação ao parâmetro R, considerou-se apenas o 
pagamento de juros do BNDES ao governo, dado pela TJLP, a partir de 2020. Por último, 
em relação ao resultado primário, assume-se o valor federal como o valor para o setor 
público consolidado. 
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câmbio e confiança, afetando a atividade de maneira temerária. Já 
no cenário com PEC, sem medidas adicionais, a dívida bruta teria 
um pico de 91,6% em 2023, para depois iniciar um processo de queda 
que culminaria em 76,7% do PIB no fim do período projetado.

Tabela 7 • Dívida bruta do governo geral – por componente (R$ milhões)

Dez. 2014 Dez. 2015 Mai. 2016

Mobiliária 2.141.081 2.609.104 2.700.214

Compromissadas 809.063 913.280 1.020.043

Bancária/outras 113.010 142.728 147.721

Externa 189.294 262.411 245.920

DBGG 3.252.449 3.927.523 4.113.899

 Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BCB.

Gráfico 8 • Projeções superávit primário e DBGG (% PIB) – 2017 a 2032

Fonte: Elaboração própria.
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Obviamente, a trajetória de dívida é bem sensível a variações nas 
premissas macroeconômicas. Para ilustrar esse ponto, realiza-se uma 
nova simulação, com alteração da taxa de crescimento: a partir de 
2020, iguala-se a taxa de crescimento do PIB à taxa real de juros. O 
crescimento do PIB vai, portanto, de 2,5% para 4,3% ao ano. Varia-
ções no crescimento do PIB são muito importantes para a dinâmica 
da dívida, não só por estarem no denominador da relação dívida/
PIB, mas também pelo efeito na arrecadação e, consequentemente, 
no resultado primário.

Gráfico 9 • Projeções superávit primário e DBGG (% PIB) – 2017 a 2032 – 
cenário de crescimento acelerado

Fonte: Elaboração própria.
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cenário com PEC, o pico é em 2020 (87,4%), mas depois cai forte-
mente até chegar em 34,1% do PIB em 2032.

Análise dos resultados
Em suma, esta seção basicamente mostrou projeções para despesa 
total e dívida bruta até 2032, em dois cenários alternativos: com ou 
sem a aprovação da PEC. É importante ressaltar que, ainda que os 
resultados quantitativos sejam dependentes das premissas utilizadas, 
os resultados qualitativos se mantêm, mesmo com mudanças nas 
principais variáveis. Dessa maneira, a partir dos exercícios expostos, 
é possível tecer algumas considerações sobre a PEC.

No curto prazo, o limite não é estreito a ponto de dificultar o cum-
primento da meta. Até 2020, pelas simulações realizadas, a despesa 
no cenário com PEC é muito similar à despesa no cenário sem PEC. 

Assim, quanto ao resultado primário, a PEC é pouco efetiva no curto 
prazo. Não só porque estabelece o teto de despesas baseado em 2016, 
ano no qual as despesas são elevadas, mas também porque a recupe-
ração da receita não ocorre com a rapidez necessária para cobrir as 
despesas elevadas nos primeiros anos.

No longo prazo, o limite torna-se cada vez mais rígido até o fim da 
simulação, em 2032, pois a diferença de trajetória de gasto com ou 
sem a PEC é grande. Assim, a PEC torna-se bastante efetiva, pois 
obriga o governo a realizar reformas abrangentes pelo lado da despesa 
a fim de cumprir o limite. 

Um candidato natural à reforma seria o gasto previdenciário, res-
ponsável pela maior parte da despesa. Outra possível reforma, com 
impacto relevante, é a desvinculação dos benefícios sociais ao salário 
mínimo (ou, alternativamente, mudança da regra de indexação atual 
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do salário mínimo). Caso essas mudanças não ocorram, a PEC exigirá 
cortes muito elevados em outros gastos, zerando, por exemplo, as 
despesas discricionárias até 2028. Assim, é possível concluir que a 
reforma da previdência é condição praticamente indispensável para 
a viabilidade da PEC.

Por fim, vale lembrar que a PEC possibilita a mudança de indexação 
do limite do gasto a partir do décimo ano, ou seja, para o orçamento 
de 2026. Como a maior divergência entre as trajetórias de gasto ocorre 
a partir daí, é provável que, na ausência de reformas, o limite seja 
revisto em 2026 para permitir aumento real da despesa. 

Considerações finais
O presente trabalho consistiu em uma avalição da proposta que estabe-
lece teto para os gastos públicos no Brasil (PEC 241), apresentada em 
junho de 2016, pelo governo então interino do presidente Michel Temer.

Nos aspectos teóricos, com base na experiência internacional, foi 
possível verificar que regras fiscais com foco na despesa pública 
têm vantagens significativas, destacando-se o foco de atuação (lado 
da despesa, a raiz do problema), a facilidade de monitoramento e 
comunicação ao público em geral, a geração de política fiscal anti-
cíclica (ou ao menos não pró-cíclica) e o direcionamento de curto 
prazo para os policymakers. Além disso, vale ressaltar que ela permite 
que o ajuste fiscal seja implementado ao longo do tempo, impedindo 
ajuste muito duro no curto prazo, que poderia ser contraproducente 
em matéria de atividade.

Em relação ao desenho da proposta apresentada, o caso brasileiro 
parece estar em linha com as melhores práticas observadas. Por 
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exemplo, a meta é bem definida (meta em termos reais, transfor-
mada em valor nominal, sem usar percentual do PIB), simples, 
transparente e adequada aos objetivos de corrigir o desequilíbrio 
nas contas públicas. Sobre abrangência, ela define poucas exceções, 
potencializando seus efeitos. Sobre base legal, a regra está sendo 
introduzida no texto constitucional, gerando maior enforcement para 
o cumprimento, com as punições previstas. Sobre composição de 
gastos, a proteção às despesas com saúde e educação é importante 
para mitigar um dos principais efeitos colaterais relatados pela 
experiência internacional.

Nos aspectos práticos, buscou-se contribuir com o debate avalian-
do se a regra é crível do ponto de vista quantitativo, isto é, se o 
limite instituído pela PEC é ou não muito estreito. Para isso, foram 
realizadas simulações para comparar cenários distintos de gasto 
público com ou sem a adoção da regra proposta, no horizonte de 
2017 a 2032. Os resultados sugerem que, sem efetiva diminuição dos 
gastos projetados com benefícios previdenciários, a PEC acabará 
determinando uma substancial redução real nas outras despesas do 
orçamento ao longo dos anos. Assim, uma reforma da previdência 
passa a ser de extrema importância para manter a credibilidade da 
regra fiscal proposta pela PEC.
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Resumo
A evolução de tecnologias digitais vem se intensificando, permitindo 
o surgimento de diversas empresas de rápido crescimento e de grande 
geração de valor. Empresas de tecnologia tornaram-se as empresas de 
capital aberto mais valiosas do mundo. O Brasil está aquém de seu 
potencial no desenvolvimento de empresas de tecnologias digitais. Há 
poucas iniciativas público-privadas que fomentem a concentração de 
diferentes tipos de conhecimento e aptidões num mesmo ecossistema 
integrado, fator catalisador para a criação e o desenvolvimento de 
startups de sucesso. Este artigo analisa a importância de centros tecno-
lógicos e discute como esses ambientes estimulam o florescimento do 
empreendedorismo, procurando identificar, assim, o melhor modelo 
que poderia ser aplicado no Brasil para fomentar novos negócios com 
ênfase em tecnologias digitais de ponta. 

Palavras-chave: Centros tecnológicos. Tecnologias digitais. Empreen-
dedorismo. Modelo Triple Helix. Aceleração de negócios.

Abstract
The evolution of digital technologies has been intensifying, enabling the emergence of several 
companies of rapid growth and great value generation. Technology companies have become 
the world’s most valuable publicly-traded companies. Brazil lags behind its potential in the 
development of digital technology companies. There are few public-private initiatives that 
foster the concentration of different types of knowledge and skills, a necessary factor for 
the development of successful technology companies. This article analyzes the importance 
of technological centers and discusses how these environments stimulate the flowering 
of entrepreneurship, seeking to identify the best model that could be applied in Brazil to 
encourage new businesses with an emphasis on high potential digital technologies.
Keywords: Technological centers. Digital technologies. Entrepreneurship. Triple Helix 
model. Business acceleration.
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Introdução
O mundo tem observado, desde o advento da internet, a criação de 
inúmeras startups de tecnologia digital. Algumas empresas que hoje estão 
entre as mais valiosas do mundo, como Google e Amazon, foram funda-
das há apenas duas décadas, superando, em valor de mercado, diversas 
empresas centenárias com negócios consolidados e marcas reconhecidas. 

No início dos anos 2000, conforme demonstrado na Figura 1, ape-
nas uma empresa do setor de tecnologia constava na lista das cinco 
maiores empresas abertas do mundo, considerando a capitalização 
de mercado. Em contraste, em 2016, todas as cinco eram empresas 
do setor de tecnologia.

Além desses casos notórios, existem diversas empresas que, em menos 
de uma década, se tornaram unicorn companies, ou seja, atingiram 
valor de mercado igual ou superior a US$ 1 bilhão. Segundo levan-
tamento da CB Insights, havia 185 unicorn companies no mundo em 
março de 2017, com valor de mercado somado de US$ 646 bilhões. 
Entre essas, podem ser citadas: Uber, Spotify, Airbnb, Palantir e 
Lu.com (CB INSIGHTS, 2017). Cumpre ressaltar que várias em-
presas atuam em setores tradicionais, mas utilizam a tecnologia 
para oferecer um novo modelo de negócios, a exemplo do Uber 
(transporte) e da Airbnb (turismo). 

Nos 12 meses encerrados em fevereiro de 2017, segundo a New York 
Stock Exchange (NYSE), o setor de tecnologia foi o segundo que mais 
levou novas empresas às bolsas de valores americanas, representando 
19% das ofertas públicas iniciais de ações, apenas atrás do setor de 
saúde, com 33%.
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Figura 1 • Ranking das cinco maiores empresas por capitalização de 
mercado (US$ bilhões), apurado a cada cinco anos

Fonte: Visual Capitalist (2016).
Nota: Empresas de tecnologia estão destacadas em fundo verde. 

A maior adoção da internet, a ampliação do acesso à telefonia móvel e 
o aumento exponencial na capacidade de processamento, armazena-
mento e transferência de dados são alguns fatores que contribuíram 
para o surgimento e o impressionante crescimento dessas empresas.

Adicionalmente, verifica-se que países com alto número de startups 
de tecnologia digital bem-sucedidas apresentam um ecossistema 
propício à inovação. Nos Estados Unidos, por exemplo, há uma densa 
rede, formada por universidades, incubadoras, aceleradoras, investi-
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dores-anjos, centros tecnológicos, espaços de trabalho compartilhado 
(coworkings) e fundos de seed e venture capital, que fornecem capital 
financeiro, físico e intelectual às empresas nascentes, apoiando sua 
formação e sua trajetória de crescimento.

Atualmente, os investidores estão direcionando grande volume de recursos 
para startups voltadas a tecnologias digitais, como blockchain, internet das 
coisas (do inglês, internet of things – IoT), inteligência artificial, realidade 
aumentada, realidade virtual, big data, computação em nuvem e segurança 
cibernética. Em 2016, segundo a base de dados CB Insights, US$ 123,5 
bilhões foram investidos em 13.298 aportes em empresas tecnológicas 
somente nos Estados Unidos. Tais tecnologias são transversais e, portanto, 
têm inúmeras aplicações em todos os setores da economia. 

No Brasil, o ecossistema de startups e inovação, embora venha ganhan-
do momentum e se adensando, ainda é deficiente. Reflexo disso pode 
ser observado no volume de seed e venture capital destinado a empresas 
brasileiras. Em 2016, conforme a CB Insights, foi de apenas US$ 915 
milhões. Caso o cenário se mantenha, o país tende a ter participação 
nas receitas geradas por serviços baseados nessas tecnologias inferior 
a sua atual participação no PIB mundial.

O presente artigo propõe, primeiramente, identificar e colocar em 
perspectiva algumas tendências tecnológicas de ponta hoje em evo-
lução, algumas ainda em estágio de experimentação, como blockchain, 
outras pouco mais avançadas, mas ainda com inúmeras oportunidades, 
como big data. À luz da bibliografia e da análise do cenário brasileiro, 
constrói uma hipótese explicativa para o atual atraso. Com base nela, 
propõe, finalmente, um modelo de atuação para o desenvolvimento 
de empresas voltadas a tecnologias digitais de ponta que leva em 
consideração a capacidade de nossas instituições de competir ade-
quadamente em nível internacional. 
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O modelo proposto exige baixo investimento público. Adicionalmente, 
conforme apontam as evidências colhidas no referencial teórico, os 
resultados que podem ser esperados da iniciativa gerariam grandes 
externalidades para a sociedade brasileira já no médio prazo, num 
horizonte estimado entre cinco e dez anos, com os benefícios ten-
dendo a crescer com o avanço do tempo. 

Referencial teórico

Centros tecnológicos

Histórico e conceituação

De acordo com a Organização para Educação, Ciência e Cultura das 
Nações Unidas (UNESCO, 2017a; 2017b), o primeiro centro tecnoló-
gico no mundo foi criado no campus da Universidade de Stanford no 
início dos anos 1950, transformando a região do Vale do Silício, uma 
das mais pobres dos Estados Unidos na época, no mais importante 
centro de tecnologia, educação e pesquisa atualmente.

O fenômeno ocorrido no Vale do Silício estimulou formuladores de 
políticas públicas a tentar replicar e adaptar características desse 
centro para suas realidades locais. Os primeiros que se seguiram a 
Stanford foram os parques Sophia Antipolis (França), nos anos 1960, 
e Tsukuba (Japão), na década de 1970. 

Desde então, centenas de clusters similares de alta tecnologia foram 
inaugurados ao redor do globo. Os Estados Unidos se encontram na 
liderança, com mais de 150 centros tecnológicos (CTs) instalados, o 
Japão vem em segundo lugar, com cerca de 110, e a China em terceiro, 
com aproximadamente cem. No Brasil, segundo o Estudo de Proje-

Revista do BNDES 47 | Junho de 2017

314



tos de Alta Complexidade – Indicadores de Parques Tecnológicos, 
realizado pela Universidade de Brasília (UnB), havia 28 parques 
tecnológicos em operação em 2013.

Como pode ser observado no Gráfico 1, o número de CTs continua 
crescendo e até mesmo se acelerando. Em março de 2017, a International 
Association of Science Parks and Areas of Innovation (Iasp), criada 
em 1984, tinha 393 membros originados de 74 países, sendo estes uma 
parcela dos centros existentes no mundo. 

Gráfico 1 • Número de CTs lançados a cada década, por ano de inauguração

Fonte: Adaptado de Iasp (2012).
Nota: Pesquisa realizada apenas com CTs membros, data-base: janeiro de 2012.

Por sua quantidade e diversidade, não há uma única conceituação ou 
definição para CTs. Segundo a National Research Council (2009), a 
própria denominação pode variar bastante. São também comumente 
chamados de parques de pesquisa, parques científicos, parques tecno-
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lógicos, polos tecnológicos, centros de ciência ou centros de inovação 
em negócios, a depender de suas características específicas. 

Iasp (2012) tem a seguinte definição: 

É uma organização gerida por profissionais especializa-
dos, cujo objetivo principal é aumentar a riqueza da sua 
comunidade, promovendo a cultura da inovação e a com-
petitividade das suas empresas associadas e das instituições 
baseadas no conhecimento.

Para permitir que esses objetivos sejam atingidos, um par-
que científico estimula e gerencia o fluxo de conhecimento 
e tecnologia entre universidades, instituições de pesquisa e 
desenvolvimento, empresas e mercados; facilita a criação 
e o crescimento de empresas baseadas na inovação atra-
vés de processos de incubação e spin-off; e fornece outros 
serviços de valor agregado, juntamente com espaço de alta 
qualidade e instalações.

Já a United Kingdom Science Park Association (UKSPA, 2017) de-
fine como:

Uma iniciativa de apoio às empresas e transferência de tec-
nologia que:

- encoraja e apoia o início e a incubação de empresas basea-
das no conhecimento, de elevado crescimento e orientadas 
para a inovação;

- fornece um ambiente onde as empresas maiores e interna-
cionais podem desenvolver interações específicas e próximas 
com um centro particular de criação de conhecimento para 
benefício mútuo;

- tem ligações formais e operacionais com centros de criação 
de conhecimentos como universidades, institutos de ensino su-
perior e organizações de pesquisa (tradução livre dos autores).
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Como se pode depreender das diferentes definições, o conceito de CTs 
abrange um espectro variado de modelos de organização, mas, segundo 
Link e Link (2009), geralmente preservam três características: (i) a exis-
tência de instalações físicas específicas para abrigar suas atividades; (ii) 
um programa organizacional para a transferência de tecnologia e apoio 
à criação e ao crescimento de negócios inovadores; e (iii) parcerias entre 
instituições acadêmicas, governo e a iniciativa privada. O presente artigo 
foca os aspectos levantados por Link e Link (2009) para definir CTs, 
tendo em vista que esses são aspectos homogêneos entre esses centros.

Estrutura e atividades de centros tecnológicos
Em pesquisa da Iasp realizada entre seus membros em 2012, verifi-
cou-se que, dos CTs respondentes, 91,6% desenvolviam atividades 
de incubação de novos negócios, enquanto 80,7% tinham atividades 
de pesquisa. Isso revela que alguns têm, necessariamente, mais de 
um objetivo, embora a incubação seja a atividade mais disseminada.

Segundo Lalkaka (2001), uma incubadora de empresas “tradicional” 
é uma organização que oferece estrutura de escritório compartilha-
da, aconselhamento, informações, treinamento e acesso a serviços 
financeiros e profissionais às empresas incubadas. O autor afirma 
ainda que pode estar dentro de uma universidade, ter patrocínio do 
governo ou até ser uma iniciativa privada independente.

Dee et al. (2011) ressalvam que a proliferação de incubadoras, desde sua 
emergência há mais de cinquenta anos, resultou em uma diversidade 
de serviços ofertados e, consequentemente, variadas terminologias 
para defini-las. De todo modo, conceituam incubadora como um es-
paço compartilhado de escritórios que procura fornecer às empresas 
instaladas um sistema de monitoramento e assistência em negócios 
com valor agregado estratégico. 
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Abaixo, exibe-se a relação dos serviços e infraestrutura tipicamente 
oferecidos pelas incubadoras dos CTs membros da Iasp, isto é, que ao 
menos dois terços das respondentes tenham em seu pacote de serviços:

• serviços de desenvolvimento de negócios;

• serviços de suporte à gestão;

• acesso a redes de relacionamento;

• assistência no relacionamento com fundos de capital semente;

• consultoria em propriedade intelectual e patentes;

• treinamentos;

• salas de reunião;

• auditórios;

• cafeteria;

• serviço de buffet; e

• segurança.

Relação com universidades e o poder público

O primeiro CT da história, o Stanford University Science Park, foi criado 
no ambiente de uma universidade com uma incubadora integrada. Entre-
tanto, estar estabelecido dentro de um campus universitário não é condição 
sine qua non para a existência de um CT. 

Como mostrou a pesquisa da Iasp (IASP, 2012), apenas 65,5% dos CTs ti-
nham grupos de pesquisa de universidades em suas dependências, enquanto 
somente 58% compartilhavam infraestrutura com uma universidade. Muitos 
outros tinham relacionamento com universidades, embora mediante outros 
serviços e situações, como parcerias para captação de talentos.
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Embora a ligação umbilical com uma universidade não seja essencial, 
cumpre sublinhar que a existência de algum relacionamento com 
universidades foi considerada muito ou moderadamente importante 
por 95,8% das respondentes da pesquisa, mais até do que o relacio-
namento com o governo, citado em 88,3% dos casos, o segundo mais 
relevante numa lista que também incluía relacionamento com bancos, 
fundos de capital semente e escritórios de advocacia, entre outros.

Os resultados da pesquisa corroboram o modelo Triple Helix pro-
posto por Etzkowitz e Leydesdorff (1995, 2000) e Ranga e Etzkowitz 
(2013), no qual a transição da sociedade industrial, com dominância 
da relação empresas-governo, para a sociedade do conhecimento muda 
o foco e faz crescer a importância da relação universidade-empresas-
-governo, a fim de gerar continuamente inovações que se traduzirão 
em desenvolvimento econômico.

Avaliação de externalidades 

A presente seção reúne literatura acerca dos impactos gerados por 
centros tecnológicos. A bibliografia é bastante densa, com grande 
diversidade de estudos sobre o tema. 

De acordo com Huang, Yu e Seetoo (2012) e com McAdam e McAdam 
(2008), parques científicos e tecnológicos são amplamente considerados 
locais que aprimoram a capacidade de inovação de suas localidades, 
promovendo o desenvolvimento e a transmissão de conhecimentos 
entre empresas. 

Hansson, Husted e Vestergaard (2005) e Lofsten e Lindelof (2005) 
afirmam que os parques se beneficiam de spillovers de conhecimento, 
que podem ser uma consequência de pesquisas, ideias e experiência 
provenientes de universidades ou centros de pesquisa, bem como de 
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empresas colocalizadas, tais como prestadores de serviços, clientes 
ou empresas socialmente relacionadas.

Vásquez Urriago et al. (2014), por sua vez, analisando os impactos 
de centros tecnológicos espanhóis, encontraram resultados que sus-
tentam que tais centros afetam positivamente a probabilidade e a 
intensidade da inovação em produtos entre firmas neles localizadas. 

Em geral, os estudos já realizados acerca das externalidades de CTs 
apontam efeitos bastante positivos sobre as empresas apoiadas e a eco-
nomia local, embora parques individuais possam apresentar resultados 
nulos. As metodologias utilizadas são distintas. Há estudos quantitativos 
econométricos e outros qualitativos, baseados em estudos de caso, focus 
groups ou entrevistas longitudinais. Os períodos abrangidos e as localida-
des também são distintos, tendo sido avaliados CTs em diversos países.

Cumpre esclarecer que os autores não encontraram bibliografia 
avaliando a externalidade dos parques tecnológicos brasileiros. Os 
estudos encontrados fazem, em geral, um mapeamento dos parques 
existentes, com variáveis de perfil e avaliação de práticas de gestão 
entre eles (CDT/UNB, 2013; PESSÔA et al., 2012). No entanto, não há 
motivo para crer que o modelo de CTs deixe de obter efeitos similares 
no Brasil, com alguns CTs com desempenho positivo e outros sem 
externalidades significativas. Conforme será mostrado na próxima 
seção, o Porto Digital, instalado em Recife, é um exemplo nacional 
de excelência na implantação de um centro tecnológico, servindo de 
modelo de gestão para outros.

Casos de sucesso 

Na presente seção, descrevem-se alguns casos de centros tecnológi-
cos de sucesso. Em vez de trazer dados dos mais notórios centros do 
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mundo, como Vale do Silício, Harvard, Massachusetts Institute of 
Technology, ou dos já mencionados centros localizados na França 
e no Japão, abordam-se casos alternativos, inclusive um brasileiro, 
que evidenciam que as externalidades descritas anteriormente não se 
restringem a centros localizados em grandes polos econômicos. Outro 
motivo para seleção dos CTs aqui descritos é sua própria vocação. 
Todos dão ênfase ao desenvolvimento de startups predominantemen-
te atuantes com tecnologia digital, foco do presente artigo. Nesse 
sentido, são exemplos marcantes o Porto Tecnológico do Bairro do 
Recife, mais conhecido como Porto Digital, fundado em 2000, e a 
Communitech, parceria público-privada estabelecida em 1997 em 
Waterloo, no Canadá.

Porto Digital (Brasil)

O Porto Digital, membro da Iasp, é um parque tecnológico e am-
biente de inovação baseado no modelo Triple Helix, localizado em 
Recife, no estado de Pernambuco. Foi escolhido por três vezes pela 
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimen-
tos Inovadores (Anprotec) como o melhor parque tecnológico de 
inovação do Brasil. Segundo Neves et al. (2014), o Porto Digital é 
reconhecido internacionalmente pela capacidade de produzir no-
vos conhecimentos, como resultado do ambiente de inovação que 
se consolidou sob o protagonismo do Centro de Informática da 
Universidade Federal de Pernambuco, responsável pela criação do 
Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (Cesar), no ano 
de 1996, um centro de inovação focado em engenharias avançadas e 
tecnologia da informação.

Conforme Pereira e Horiguchi (2009), o setor de tecnologia repre-
sentava 4,8% do PIB de Pernambuco em 2008. Em 2000, afirma, esse 

Proposta de modelo para o desenvolvimento de empresas  
nascentes de tecnologias digitais de alto potencial no Brasil

321



índice era 0,8%. Já Moura Filho et al. (2014) afirmam que as empresas 
que formam o conglomerado do Porto Digital tiveram uma parti-
cipação de 0,87% no PIB de Pernambuco em 2013, embora cite que 
haja impactos indiretos não inclusos nesse cálculo, pois cada vaga de 
trabalho em tecnologia de informação, a partir de um certo nível de 
sofisticação, geraria, em média, cerca de cinco empregos fora do setor.

Neves et al. (2014) afirmam que o Porto Digital atingiu excelentes re-
sultados em seus dez primeiros anos de funcionamento: as empresas de 
TI tiveram um faturamento conjunto de R$ 1 bilhão em 2011, geraram 
R$ 15 milhões em receitas de arrecadação do Imposto sobre Serviços 
(ISS) e sustentaram mais de 6.500 empregos diretos. Afirmam, por 
fim, que o desenvolvimento urbano gerado pela iniciativa do Porto 
Digital no bairro do Recife Antigo é tão visível quanto seu sucesso 
econômico, com forte revitalização imobiliária em seu entorno.

Ainda conforme Pereira e Horiguchi (2009), o público-alvo do Porto 
Digital é formado pelas empresas de tecnologia da informação e co-
municação (TIC). Com base na lista de empresas instaladas divulgadas 
pelo Porto Digital em sua página na internet, pode-se constatar que 
cerca de 75% delas são do setor de TIC, sendo as empresas do setor 
de economia criativa a maior parte das empresas restantes. Há diver-
sos incentivos à instalação dessas empresas no local. Segundo Porto 
Digital (2017), os principais incentivos tangíveis e intangíveis são:

Benefícios intangíveis:

• direito de uso da marca “Empresa Embarcada no Porto Di-
gital” na realização de ações promocionais e comunicação 
da empresa;
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• suporte na promoção de ações estratégicas da empresa por 
meio dos canais de comunicação do Porto Digital (sítio ele-
trônico, Facebook, Twitter, newsletter etc.);

• atividades e eventos de integração e aproximação com clien-
tes, fornecedores e parceiros;

• atividades e eventos de fomento à realização de negócios e à 
conexão com mercados estratégicos; e

• proximidade com outras empresas e instituições de base tecnológica.

Benefícios tangíveis:1

• infraestrutura de salas para reuniões e treinamentos, audi-
tórios e galerias;

• laboratórios e estúdios de alta tecnologia para economia criativa;

• redução da alíquota do ISS de 5% para 2%; 

• isenção do IPTU;

• redução do Imposto de Renda;

• infraestrutura de apoio empresarial, facilitando o acesso a 
capacitação e treinamento;

• projetos de consultoria e apoio à captação de recursos;

• programa de internacionalização de negócios;

• incubadoras de empresas;

• programa de apoio na obtenção de certificação de qualidade 
no desenvolvimento de software;

1  Cumpre notar que vários itens aqui listados se coadunam com os serviços e 
infraestrutura tipicamente oferecidos pelas incubadoras dos CTs membros da Iasp, 
conforme mencionado anteriormente neste artigo.
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• programa de responsabilidade social;

• aceleradora de empresas; e

• programa de relacionamento para funcionários.

Ainda segundo Porto Digital (2017), o faturamento das empresas 
instaladas foi de R$ 1,4 bilhão em 2015, e o ambiente do Porto Di-
gital é composto de 8.500 colaboradores, entre os quais quinhentos 
empreendedores, em 267 empresas e instituições embarcadas. Do 
total de colaboradores, 41% têm ensino superior completo. Outros 
19% também têm algum tipo de especialização. Cerca de 6% dos 
profissionais têm grau de mestre, aproximadamente 1% são dou-
tores e 29,6% das empresas contam com professores universitários 
em seus quadros.

Communitech (Canadá)

Após experimentar grande crescimento, segundo Communitech 
(2017), há cerca de mil empresas estabelecidas nesse centro de 
inovação canadense, em diversos estágios de crescimento e de 
desenvolvimento, desde startups até médias empresas de alto cres-
cimento e grandes parceiros globais. De acordo com Communitech 
(2017), o Communitech Hub possui mais de 7 mil m² dedicados à 
inovação e à colaboração mediante a integração de importantes 
atores, desde startups e grandes marcas globais até agências gover-
namentais, instituições acadêmicas, incubadoras e aceleradoras. É 
palco de eventos, recebe convidados especiais, serve como espaço 
de escritório colaborativo para uma mistura de empresas de tecno-
logia e de outros setores e como um espaço para receber hóspedes.

Em 2016, segundo o relatório anual publicado pela Communitech, 
a região de Waterloo teve mais de 380 novas empresas criadas, 2.782 
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novos empregos, mais de US$ 255 milhões em aportes de private 
equity, diversas aquisições de empresas apoiadas no centro, novas 
empresas internacionais se instalando, além de atenção crescente 
de investidores, empresas multinacionais, governo e mídia. Para 
efeitos de contextualização, a população residente da região era 
estimada em 568.500 pessoas no fim de 2014, segundo o Waterloo 
Region Collaborative Economic Research Group. No mesmo ano, 
o PIB registrou C$ 26,4 bilhões (em dólares canadenses).2 

É interessante notar que a Communitech identifica claramente que 
a falta de talentos é alta e crescente, tornando-a o principal gargalo 
para o crescimento. Afirma que há três mil vagas de empregos na 
região de Waterloo não ocupadas por falta de mão de obra qualificada 
para a tarefa e estima que, com o sucesso crescente do centro, esse 
número crescerá para vinte mil em cinco anos. Conforme aponta 
o relatório anual da Communitech, esse problema vem sendo foco 
de grande esforço, inclusive com duas medidas importantes: a im-
plantação do Corredor Toronto-Waterloo, que inclui a construção 
de uma linha de trem entre essas cidades, e o investimento em uma 
série de iniciativas para a atração de talentos.

A Communitech oferece diversas soluções para empreendedores, 
desde ajuda na contratação de profissionais para a empresa e na aqui-
sição de clientes até soluções específicas para cada tipo de empresa. 
Por exemplo, para empresas focadas em dados, há o Communitech 
Data Hub, com 1.765 m² dedicados à inovação e à colaboração nesse 
setor. Inteligência artificial, veículos conectados, segurança ciber-
nética e cidades inteligentes são alguns dos temas para os quais o 
Communitech Data Hub oferece espaço colaborativo de escritório. 

2  Disponível em: <http://www.lcerpa.org/wrcerg/reag.html>. Acesso em: 17 mai. 2017.
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Parcerias, conexões empresariais, vendas externas, amplo acesso a 
serviços especializados e a capital empreendedor são algumas das 
facilidades de apoio técnico oferecidas às empresas instaladas na 
Communitech.

Station F (França) – a ser inaugurado3

Previsto para ser lançado em Paris ainda em 2017, o Station F será o 
maior campus de empreendedorismo e inovação do mundo, com 34 
mil m². Como ainda não foi lançado, não se pode incluir essa inicia-
tiva entre casos de sucesso comprovados. No entanto, optou-se por 
mencioná-la em virtude de suas já anunciadas conquistas, bastante 
relevantes mesmo antes da inauguração. A mais notável delas foi a 
atração do Facebook. A empresa anunciou que se instalará no campus 
e ocupará oitenta das três mil mesas projetadas. Não apenas isso, pois 
semestralmente selecionará entre dez a 15 startups para participarem 
de um programa de apoio e transferência de conhecimento e tecno-
logia com engenheiros do próprio Facebook. 

É importante notar que o Station F tem características de um centro 
tecnológico, conforme identificadas na revisão bibliográfica e tam-
bém nos casos de sucesso supramencionados. Propõe-se a reunir um 
ecossistema de empreendedorismo sob o mesmo teto. Como parte 
dessa visão, estão planejados mais programas de desenvolvimento 
de startups por outras empresas que se interessaram pelo projeto do 
centro, além da instalação de oito espaços para eventos. Por fim, uma 
incubadora e diversas firmas de venture capital também anunciaram 
adesão ao campus. 

3  Disponível em: <https://techcrunch.com/2017/01/17/facebook-to-open-startup-garage-
at-station-f-in-paris>. Acesso em: 5 mar. 2017.
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Programas de criação/pré-aceleração 
ou aceleração de negócios
Os programas de criação de negócios (muitas vezes denominados 
de pré-aceleração) e também os de aceleração são modelos mais 
recentes de estímulo a novos empreendimentos, se comparados ao 
modelo de incubação.

Tasic et al. (2014) afirmam que a primeira experiência de aceleração no 
mundo foi realizada em 2005 por Paul Graham nos Estados Unidos, 
com o lançamento da Y Combinator. Posteriormente, em 2007, surgiu 
a Tech Stars, com o objetivo de transformar o ecossistema de startups 
de sua região por meio da atividade de aceleração de negócios. Desde 
então, o modelo vem sendo utilizado como benchmark por centenas 
de aceleradoras constituídas no mundo inteiro.

Barrehag et al. (2012) argumentam que as aceleradoras nasceram do 
conceito das incubadoras e, portanto, têm características em comum, 
como a oferta de serviços de apoio e infraestrutura, embora suas 
distinções sejam marcantes. Os autores afirmam que o processo de 
incubação pode ser bastante extenso, levando algumas vezes muitos 
anos para se completar. Isso é corroborado por dados da National 
Business Incubation Association (NBIA) (NBIA, 2006), segundo a qual 
o período de incubação médio é de 33 meses, embora haja registro de 
casos de até 72 meses de duração. Cohen (2014), por sua vez, estima 
que programas de incubação tenham de um a cinco anos de duração.

Miller e Bound (2011) destacam que uma diferença crucial entre o 
processo de incubação e o de aceleração é o tempo de duração. Em 
aceleradoras, afirmam, o ciclo de desenvolvimento de uma startup não 
é, geralmente, maior que três meses, refletindo o rápido desenvolvi-
mento de aplicativos web e móveis, foco comum dessas iniciativas. 
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Além disso, afirmam que o custo e a estrutura dos investimentos 
diferem significativamente entre os dois modelos, sendo muito me-
nores nos programas de aceleração. Na mesma linha, Nesta (2014) 
enfatiza que a explosão de programas de aceleradoras ao redor do 
mundo não é totalmente surpreendente, pois avanços em tecnologia 
digital levaram a uma significativa redução no custo do lançamento 
de um negócio, o que, por conseguinte, criou a oportunidade de 
investir quantias menores em cada empresa apoiada. Cohen (2014) 
também aponta para a menor duração de programas de aceleração, 
usualmente em torno de três meses. Segundo a autora, eles levam a 
empresa mais rapidamente a seu destino, seja qual for, o sucesso ou 
o fracasso. 

Outra diferença fundamental entre aceleradoras e incubadoras, se-
gundo Cohen (2014), é o processo de entrada e saída do programa. 
Enquanto as aceleradoras têm rodadas bem definidas de apoio, não 
há a mesma abordagem em incubadoras. Enquanto empreendedores 
instalados em uma incubadora também podem desenvolver relações 
com outros empreendedores ali instalados, a experiência de iniciar 
no programa ao mesmo tempo que outros empreendedores promove 
ligações sensivelmente mais fortes entre os apoiados por acelerado-
ras. Cohen (2014) afirma ainda que o processo de seleção aberto em 
chamadas públicas também traz a possibilidade de recrutar startups 
em escala global e que, em geral, os programas de aceleração aceitam 
apenas 1% dos candidatos. 

Tasic et al. (2014) também sublinham o processo de seleção aberto 
em rodadas como um aspecto importante de diferenciação entre os 
modelos. Adicionalmente, mencionam que aceleradoras têm como 
um dos focos principais na seleção análise da coesão e complementa-
ridade da equipe da startup, algo geralmente menos observado pelas 
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incubadoras. Por fim, destacam a saída do programa da aceleradora 
com a participação das startups em um demo day com o objetivo de 
apresentá-las a potenciais investidores, o que não é frequente em 
programas de incubação.

No que tange às similaridades entre os programas, Barrehag et al. 
(2012) destacam a oferta de infraestrutura de escritório compartilhada, 
serviços de desenvolvimento de negócios, consultoria e treinamento, 
embora tais serviços sejam bem mais intensos nas aceleradoras, princi-
palmente por causa do menor período de duração de seus programas. 

Quanto aos programas de criação/pré-aceleração de negócios, não se 
tem registro claro sobre a primeira experiência realizada no mundo, 
já que não foi encontrada literatura acadêmica ou técnica específica 
sobre esses programas durante a corrente revisão bibliográfica. Con-
tudo, é sabido que ao menos desde 2007 existem programas com esse 
cunho, como é o caso do Startup Weekend. 

Outros programas mais recentes conhecidos são o Start-Up Chile 
(um de seus três módulos é referente à pré-aceleração), Startup Next, 
Startup Pirates e os brasileiros ACE Start e StartupRio. A principal 
característica em comum desses programas é oferecer mentoria a 
empreendedores ainda na fase da ideia a fim de estruturá-la e validá-la 
com mais eficácia e assim preparar a oportunidade de negócio para 
execução. O período dos programas é ainda mais curto do que o de 
programas de aceleração, durando, em geral, de uma a oito semanas.4 
No entanto, conforme os exemplos a seguir mostram, podem durar 
apenas alguns dias ou até 12 semanas.

4  Disponível em: <http://tech.eu/features/5650/what-is-a-pre-accelerator-white-paper>. 
Acesso em: 5 mar. 2017.
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No intuito de suprir a ausência de literatura formal sobre tais pro-
gramas, descrevem-se brevemente a seguir os dois programas de 
maior alcance e longevidade de que se tem conhecimento: o Startup 
Weekend e o Start-Up Chile, apresentando também alguns dados 
de resultados.5

O caso do Startup Weekend6 

O Startup Weekend é um evento criado em 2007 nos Estados Uni-
dos por uma organização não governamental sem fins lucrativos. 
O propósito do evento é influenciar a cultura empreendedora e 
auxiliar pessoas a criar negócios, estimulando-as a apresentar novas 
ideias, validá-las e formar equipes multifuncionais para executá-las. 
São também objetivos fomentar a formação de redes de relacio-
namento, promover o compartilhamento de conhecimento entre 
participantes e capacitar potenciais empreendedores a conduzir 
seus futuros negócios.

O evento é aberto ao público e os interessados em participar são 
normalmente requisitados a pagar uma taxa de inscrição. Os or-
ganizadores preocupam-se em dividir homogeneamente o número 
de participantes por evento entre pessoas com capacitação técnica 
(desenvolvedores, programadores e designers), perfazendo cerca de 
50% do total, e pessoas com capacitação em negócios (advogados, 
marketing e finanças), formando o restante. 

5  É digno de nota que Leatherbee e Eesley (2015) e Gonzalez-Uribe e Leatherbee (2016) 
fazem avaliações dos impactos do programa Start-Up Chile. Entretanto, como o programa 
tem três módulos distintos, entre os quais apenas o menor em volume financeiro é 
destinado à pré-aceleração, não é possível utilizá-los como base para análise das iniciativas 
de pré-aceleração isoladas.

6  Salvo se disposto em contrário, as informações aqui apresentadas foram coletadas em: 
<http://startupweekend.org/>. Acesso em: 5 mar. 2017.
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Cada evento tem duração de 54 horas, sempre com início numa 
sexta-feira e conclusão no domingo seguinte. É esperado dos parti-
cipantes que, no primeiro dia de evento, apresentem ideias de negó-
cios, as quais passam por um processo de votação entre os próprios 
participantes para decidir quais serão desenvolvidas durante o fim 
de semana. Os responsáveis pelas ideias mais votadas devem, então, 
recrutar, entre os próprios participantes, interessados em executar 
o projeto em conjunto, buscando formar, na medida do possível, 
uma equipe multifuncional.

Os organizadores do evento, conforme trecho da própria página na 
internet a seguir traduzido, incentivam prioritariamente negócios 
digitais, embora não restrinjam propostas de outros negócios.

Quaisquer ideias de negócios são elegíveis (seja para fins 
lucrativos, empresas “sociais”, organizações sem fins lucra-
tivos, etc.), no entanto, o evento é fortemente orientado a 
tecnologia. Aproximadamente 95% de todas as ideias são 
focadas em aplicativos móveis ou para a web, e dado o curto 
período de tempo, recomendamos que até mesmo as ideias 
não-tecnológicas se concentrem em um produto relacionado 
a tecnologia até o domingo. 

No decorrer do fim de semana, as equipes trabalham para validar a 
ideia, formatar o modelo de negócios e criar um mínimo produto 
viável (MVP, da sigla em inglês para minimum viable product). O 
conceito de MVP nasceu no ambiente prático e teórico de startups 
voltadas a negócios digitais e de desenvolvimento de produtos 
predominantemente permeados por programação computacional. 
Conforme defendido por Ries (2011), o MVP é a versão mais simpli-
ficada de um produto que pode ser lançada e oferecida no mercado. 
O lançamento de um MVP, em contraposição a um produto com-
pleto, é uma tática para auxiliar no aprendizado do empreendedor, 
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permitindo responder dúvidas sobre o design do produto e avaliar 
hipóteses fundamentais do negócio, com uma quantidade mínima 
de esforço despendida em desenvolvimento. 

Todo o processo de validação da oportunidade, formatação do mo-
delo de negócios e construção do MVP pelas equipes é orientado 
por mentores voluntários. Os mentores são empreendedores com 
experiência, especialistas em assuntos de negócios, investidores, 
pessoas de incubadoras ou aceleradoras e advogados, selecionados 
previamente à realização do evento pelos organizadores.

No último dia de evento, as equipes devem apresentar o resulta-
do de seu trabalho. Uma banca de avaliadores vota nos melho-
res projetos, sendo então distribuídos aos vencedores prêmios 
oferecidos pelos patrocinadores do evento, sejam estes locais ou 
globais, entre os quais se destaca o Google, principal parceiro e 
apoiador da iniciativa. 

O Startup Weekend já foi realizado em 150 países. Segundo in-
formações dos próprios organizadores, cerca de 25% das equipes 
formadas durante os eventos continua trabalhando, após o término, 
na ideia do negócio. 

Empresas com valor de mercado estimado em mais de US$ 100 
milhões foram criadas a partir do evento, inclusive a brasileira Easy 
Taxi, que se internacionalizou e hoje opera em trinta países.7 O 
Quadro 1 mostra a relação de algumas empresas criadas no Startup 
Weekend, com dados sobre investimentos recebidos de investidores 
profissionais e fundos de capital semente e venture capital.

7  Disponível em: <http://www.easytaxi.com/br/sobre>. Acesso em: 5 mar. 2017.
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Quadro 1 • Exemplos de empresas criadas no evento Startup Weekend e 
dados sobre investimentos recebidos

Empresa Setor de 
atuação

Investimentos 
recebidos 

(US$ milhões)

Rodadas de 
investimento

Ano de 
fundação

Eventos 
de fusão e 
aquisição

Rover
Animais de 
estimação

90,9 7 2011 Não há

Easy Taxi Transporte 77,0 6 2011 Não há

Zaarly Comércio 15,2 3 2011 Não há

Haiku Deck Software 4,6 5 2010 Não há

Foodspotting Alimentação 3,8 2 2009
Adquirida  
em 2013

Triplingo Viagens 2,1 5 2011 Não há

Eventup Eventos 1,8 1 2011 Não há

Zapier Comunicação 1,3 1 2011 Não há

Giftstarter Comércio 0,9 4 2014 Não há

Launchrock Software 0,8 1 2011
Adquirida em 

2014

Hidrate IoT 0,4 2 2015 Não há

Thimble Eletrônicos 0,3 1 2015 Não há

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da base on-line da Crunchbase (www.crunchbase.
com). Acesso em: 5 mar. 2017.
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O caso do Start-Up Chile8

O Start-Up Chile é um programa criado pelo governo chileno que 
visa atrair empreendedores de alto potencial, tanto chilenos quanto 
estrangeiros, para que se baseiem no país como plataforma para tornar 
seus negócios globais. O propósito do programa é posicionar o Chile 
como o principal polo de inovação e empreendedorismo da América 
Latina. O programa tem três módulos distintos baseados no estágio 
de desenvolvimento do negócio, conforme apresentado abaixo.

The S Factory: módulo de pré-aceleração restrito a empreendimentos 
no estágio de conceito inicial da ideia de negócio ou em fase de pro-
totipação. Os projetos devem ser relacionados a tecnologia, priorita-
riamente digital. Empreendedoras selecionadas recebem 10 milhões 
de pesos chilenos (cerca de US$ 15 mil) como apoio financeiro, além 
de treinamento em negócios e empreendedorismo, participação em 
workshops e mentoria para validação da ideia e construção de um MVP. 
O módulo tem duração de 12 semanas. Ocorrem duas rodadas de apoio 
por ano com vinte a trinta empreendedoras selecionadas em cada.

Seed: módulo de aceleração para startups facilmente escaláveis global-
mente, com produto funcional e até três anos desde a constituição. 
Empresas selecionadas recebem até 20 milhões de pesos chilenos (cerca 
de US$ 30 mil) em seis meses de aceleração. Durante o programa, as 
startups participantes recebem apoio para desenvolvimento de seus 
negócios, consultoria, espaço de escritório compartilhado e acesso 
a serviços digitais gratuitos de parceiros como Microsoft Azure, 
Facebook Start e Amazon Web Services. Ocorrem duas rodadas de 
apoio por ano com oitenta a cem empresas selecionadas em cada.

8  Salvo se disposto em contrário, as informações aqui apresentadas foram coletadas em: 
<http://startupchile.org>. Acesso em: 5 mar. 2017.
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Scale: fundo para apoio a startups em fase de geração de receitas 
mais consistentes com alto potencial de crescimento. As empresas 
selecionadas recebem até 60 milhões de pesos chilenos (cerca de 
US$ 90 mil) com a condição de instalarem operações no Chile. 
Ocorrem duas rodadas de apoio por ano com 15 empresas selecio-
nadas em cada. 

O programa exige, como única contrapartida adicional dos empreen-
dedores apoiados, além da dedicação integral ao programa durante 
sua duração, a prestação de mentoria e participação em eventos de 
turmas seguintes de empreendedores. Com isso, o programa busca 
formar uma comunidade integrada (denominada de Founders Lab), 
fomentar a troca de conhecimentos e ampliar oportunidades de 
negócios entre os envolvidos. 

Importa notar que a abertura do programa a empreendedores estran-
geiros visa incentivar essa comunidade, estimulando o crescimento 
de uma cultura empreendedora no país. Segundo a própria página 
do Start-Up Chile:

Sendo uma política pública, o Start-Up Chile (SUP) tem uma 
missão social que busca mudar e melhorar a cultura empre-
sarial chilena. Além de desenvolver seus projetos, os funda-
dores também são obrigados a se envolver com o ecossistema 
empreendedor local, fazendo atividades que geram impacto 
social. Para isso, o SUP inventou um sistema de pontuação 
inovador, chamado Return Value Agenda (RVA), que mede 
o impacto social que cada empresário gera na comunidade 
local, organizando palestras, workshops, mentorias e eventos 
relacionados ao empreendedorismo e à inovação. Desta forma, 
o programa pode mudar a cultura chilena, demonstrando 
que empresários, de todo o mundo, estão fazendo negócios 
inovadores e influenciando os locais com uma cultura em-
presarial mais rica.
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Leatherbee e Eesley (2015) avaliaram que o impacto dos estímulos socio- 
psicológicos do programa, em particular no que concerne às obrigações 
imputadas aos participantes para contribuírem para a comunidade em-
preendedora local, é positivo e que o programa foi exitoso em sua política.

Por sua vez, Gonzalez-Uribe e Leatherbee (2016) avaliaram a per-
formance de programas de aceleração de negócios, usando o caso do 
Start-Up Chile como foco de estudo, e concluíram que os treinamentos 
em empreendedorismo oferecidos por aceleradoras podem aumentar 
significativamente o desempenho de startups, melhorando o capital 
empreendedor dos participantes. 

O Start-Up Chile é a principal aceleradora da América Latina e a 
quarta maior do mundo. Desde seu lançamento, US$ 40 milhões 
foram investidos em 1.309 startups. Dos empreendedores, 76% são 
estrangeiros, de cerca de 75 países distintos, dos quais os principais 
são americanos e os 24% restantes chilenos. A carteira de empresas 
investidas, segundo pesquisa conduzida com as próprias, tem valor de 
mercado de no mínimo US$ 1,35 bilhão, tendo em vista que apenas 
21% dessas reportaram, na pesquisa, que tinham um valuation formal. 
Vale citar que 12 empresas são de empreendedores brasileiros.

As empresas tiveram vendas consolidadas de US$ 276 milhões e cap-
taram recursos no valor de US$ 421 milhões. O programa tem uma 
taxa de sobrevivência de startups superior à média de outros clusters, 
em 51,1%, enquanto no Vale do Silício essa taxa não passa de 10%. 

Tecnologias digitais com alto 
potencial de crescimento 
Tecnologia digital é, conforme conceituação do Centro de Alfabeti-
zação, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da Universidade 

Revista do BNDES 47 | Junho de 2017

336



Federal de Minas Gerais (UFMG), um conjunto de tecnologias que 
permite, principalmente, a transformação de qualquer linguagem 
ou dado em números, isto é, em zeros e uns. Avanços tecnológicos 
ocorrem mediante o desenvolvimento de novos componentes físicos 
ou de novos algoritmos e códigos. Segundo o estudo do Mercado 
Brasileiro de Software e Serviços 2016, produzido pela Associação 
Brasileira das Empresas de Software, em parceria com a consultoria 
International Data Corporation (IDC), o Brasil investiu US$ 12,3 
bilhões em consumo de software em 2015, um aumento de 30,2% em 
relação ao ano anterior. Já o mercado de hardware, apesar de maior 
(US$ 33,4 bilhões), registrou menor avanço, de 6,3%, enquanto o 
setor de serviços cresceu 8,2%. 

O estudo mostra, ainda, que o Brasil é o oitavo no ranking dos países 
que mais investem em aquisição de software e contratação de serviços 
relacionados, com gastos de U$ 27 bilhões. Estados Unidos (US$ 470 
bilhões), Reino Unido (US$ 83 bilhões) e Japão (US$ 77 bilhões) 
lideram a lista. Por outro lado, o estudo aponta que apenas 21,7% 
do investimento em software são dedicados a softwares desenvolvi-
dos no Brasil. O mercado de exportação brasileiro corresponde a 
2% do total do mercado. Portanto, 76,3% correspondem a softwares 
desenvolvidos no exterior. Percebe-se, por conseguinte, que, embora 
o Brasil tenha um grande mercado consumidor de software, cerca de 
três quartos dessa demanda são atendidos por meio de importação.

A consultoria Gartner identificou dez tendências tecnológicas que 
serão estratégicas para a maioria das organizações em 2017:

Inteligência artificial e aprendizagem avançada de máquinas – São 
compostas de muitas tecnologias e técnicas (por exemplo, apren-
dizagem profunda, redes neurais e processamento de linguagem 
natural). As técnicas mais avançadas superam os algoritmos tradi-
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cionais baseados em regras para criar sistemas que compreendam, 
aprendam, prevejam, adaptem-se e possam operar autonomamente. 
Desse modo, isso torna as máquinas inteligentes.

Aplicativos inteligentes – Aplicativos inteligentes executam algumas 
das funções de um assistente humano, tornando as tarefas diárias 
mais fáceis (priorizando e-mails, por exemplo) e seus usuários mais 
eficazes (destacando os conteúdos e interações mais importantes). 
Outros aplicativos inteligentes, como assistentes de clientes vir-
tuais, são mais especializados para tarefas em áreas como vendas e 
atendimento ao cliente. Como tal, essas aplicações inteligentes têm 
o potencial de transformar a natureza do trabalho e da estrutura 
do local de trabalho.

Coisas inteligentes – Referem-se a coisas físicas que vão além da 
execução de modelos rígidos de programação para explorar a in-
teligência artificial aplicada e a aprendizagem de máquinas para 
oferecer comportamentos avançados e interagir mais naturalmente 
com o ambiente e com as pessoas.

Realidade virtual e aumentada – As tecnologias imersivas, como 
a realidade virtual e a realidade aumentada, transformam a forma 
como os indivíduos interagem uns com os outros e com os sistemas 
de software. 

Gêmeo digital – É um modelo de software dinâmico de uma coisa 
ou sistema físico que se baseia em dados de sensores para entender 
seu estado, responder a mudanças, melhorar operações e agregar 
valor. Os gêmeos digitais incluem uma combinação de metadados 
(por exemplo, classificação, composição e estrutura), condição ou 
estado (por exemplo, localização e temperatura), dados de eventos 
(por exemplo, séries temporais) e análises (por exemplo, algoritmos 
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e regras). Segundo a Gartner (2016), entre 2019 e 2021, centenas de 
milhões de coisas serão representadas por gêmeos digitais. 

Blockchain – É um tipo de registro descentralizado em que as tran-
sações de troca de valor (em bitcoin ou outros tokens) são sequen-
cialmente agrupadas em blocos. Cada bloco é encadeado ao bloco 
anterior e gravado em uma rede peer-to-peer, usando a confiança 
criptográfica. Blockchain e conceitos de registros descentralizados 
estão ganhando força porque têm a promessa de transformar os 
modelos operacionais da indústria. Enquanto o frenesi atual é em 
torno do setor de serviços financeiros, existem muitas aplicações 
possíveis, incluindo distribuição de música, verificação de identi-
dade, registro de títulos e cadeia de suprimentos.

Sistemas de conversação – O foco atual para interfaces de conversa-
ção tem sido em chatbots e dispositivos habilitados para microfone 
(por exemplo, smartphones de alto-falantes, tablets, PCs e automó-
veis). No entanto, a malha digital engloba um conjunto crescente 
de pontos de extremidade que as pessoas usam para acessar aplica-
tivos e informações ou interagir com pessoas, comunidades sociais, 
governos e empresas.

Aplicativo de rede e serviço de arquitetura – No aplicativo de rede 
e serviço de arquitetura, aplicativos móveis, web, de desktop e de 
IoT conectam-se a uma ampla malha de serviços de back-end para 
criar o que os usuários veem como uma aplicação. 

Plataformas tecnológicas digitais – Fornecem os blocos de cons-
trução básicos para um negócio digital e são um fator crítico para 
tornar um negócio digital. 

Arquitetura de segurança adaptativa – A malha digital inteligente, 
as plataformas de tecnologia digital relacionadas e as arquiteturas 
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de aplicativos criam um mundo cada vez mais complexo para a 
segurança, de modo que tecnologias de segurança devem ser usadas 
como base para proteger as plataformas da IoT.

Ainda é possível citar outras tecnologias digitais relevantes, com 
unicorn companies empenhadas em seu desenvolvimento. Conforme 
conceitua Dhar (2013), a ciência dos dados, também conhecida como 
ciência baseada em dados, é um campo interdisciplinar sobre mé-
todos científicos, processos e sistemas para extrair conhecimentos 
ou insights com base em dados em várias formas, estruturadas ou 
não. Outro exemplo é a computação na nuvem. Trata-se, segundo 
Taurion (2009), de um conjunto de vários recursos com grande ca-
pacidade de processamento, armazenamento, conexão, plataformas 
de aplicação e serviços de internet.

De acordo com o Worldwide Semiannual Big Data and Analytics 
Spending Guide, da IDC, as receitas mundiais de big data e análise 
de negócios crescerão de US$ 130,1 bilhões, em 2016, para mais de 
US$ 203 bilhões, em 2020. Já o mercado de inteligência artificial, 
de acordo com estimativa de 2016 da Research and Markets, deverá 
atingir US$ 16,06 bilhões até 2022, crescendo em média 62,9% ao 
ano entre 2016 e 2022.

Cenário brasileiro 
De acordo com a base de dados de capital empreendedor CB Insights,9 
houve 163 aportes de capital empreendedor em empresas brasileiras 
de tecnologia em 2016, totalizando US$ 915 milhões, uma queda de 
52% no volume quando comparado a 2015, mas um aumento de 63% 

9  Disponível em: <https://www.cbinsights.com>. Base de dados proprietária restrita a 
assinantes. Acesso em: 5 mar. 2017.
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no número de aportes, possível efeito da crise econômica brasileira 
no valuation das empresas. Quando comparado ao volume global de 
US$ 244 bilhões, verifica-se que o Brasil recebeu menos de 0,38% dos 
aportes globais de capital empreendedor em 2016.

Por outro lado, o produto interno bruto do Brasil, segundo The 
World Factbook 2017, foi estimado em US$ 1,77 trilhão, enquan-
to o PIB mundial foi estimado em US$ 75,73 trilhões no mesmo 
período. Isso significa que o PIB brasileiro foi aproximadamente 
2,34% do PIB mundial. Evidencia-se, pois, uma grande divergência 
entre a participação do país no PIB mundial (2,34%) e a partici-
pação do país nos aportes de capital empreendedor ocorridos no 
mundo no mesmo período (0,38%).

Outro aspecto relevante a ser observado é a taxa de juros. Segundo 
The World Factbook 2017, o Brasil é um dos poucos países que 
têm taxa de desconto do banco central de dois dígitos. Isso enca-
rece o custo de capital das empresas brasileiras, tornando menos 
prováveis negócios altamente intensivos em capital do que em 
países em que o custo de capital é menor.

Por outro lado, conforme The World Factbook 2017, o país tem 
92,6% de alfabetizados em sua população com 15 anos ou mais. 
Segundo Times Higher Education (2017), 27 das 980 melhores 
universidades do mundo em 2016 eram brasileiras (2,76%). Isso 
indica que, embora o país não esteja no topo da educação global, 
onde figuram países como os Estados Unidos e o Reino Unido 
nas oito primeiras colocações do ranking de melhores universi-
dades, ainda assim o Brasil tenderia a ter um grande número de 
formandos no ensino superior de qualidade moderadamente alta.
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Metodologia
Benington e Moore (2011) defendem que os formuladores de políticas 
públicas devem atuar para gerar valor para a sociedade. Isso envolve, 
entre outros deveres, permanecer vigilante com relação a tendências 
que influenciem o bem-estar da população. Tais tendências podem 
ser de natureza social, ambiental ou econômica. 

Conforme abordado na introdução, o presente artigo tem por objetivo 
identificar e colocar em perspectiva algumas tendências tecnológicas 
hoje em evolução que podem representar grandes oportunidades de 
negócios no futuro para empresas brasileiras, fomentando o desen-
volvimento econômico do país. 

Com base na análise da bibliografia acerca do tema e considerando-se 
também as peculiaridades do Brasil, constrói-se uma hipótese para o 
atual atraso brasileiro no aproveitamento dessas tendências. Toman-
do essa hipótese como premissa, apresenta-se então a proposta de 
um modelo de atuação para suprir nossa deficiência institucional e, 
assim, estimular o desenvolvimento de empresas nacionais voltadas 
a tais tecnologias.

Análise e construção 
da hipótese
Tecnologias digitais de ponta (TDP), como blockchain, IoT, computação 
em nuvem, inteligência artificial, realidade aumentada e realidade 
virtual, vêm se consolidando em polos de tecnologia em países de-
senvolvidos, em particular nos Estados Unidos, como as principais 
tendências tecnológicas para os próximos anos. 
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Tais TDPs têm alcance horizontal e têm o potencial de abalar estru-
turas de diferentes setores e impactar modelos de negócios consoli-
dados, o que traz novos componentes de competição e abre espaço 
para o crescimento acelerado de startups inovadoras.

Conforme visto na revisão bibliográfica, o investimento com o obje-
tivo de explorar tecnologias digitais cresceu fortemente nos Estados 
Unidos na última década. O Brasil, no entanto, está aquém de seu 
potencial, o que é ainda mais crítico em TDPs.

O desenvolvimento de negócios predominantemente digitais, ou 
seja, com foco em software e códigos de programação, tem um ciclo 
geralmente mais curto que o de outros negócios. Diversas metodo-
logias foram propostas para suportar processos mais velozes e menos 
custosos de desenvolvimento de produtos predominantemente di-
gitais, entre os quais se destaca a do MVP. A possibilidade de ciclos 
mais curtos de desenvolvimento desses produtos está ligada, entre 
outros motivos, à menor necessidade de investimentos de capital e 
à ausência de fluxos logísticos. 

Os insumos necessários ao desenvolvimento de um produto total-
mente digital são, basicamente, os seguintes: energia, um computador 
e um programador. Tal afirmação é, obviamente, uma simplificação 
da realidade. No que tange a TDPs, outras competências são, clara-
mente, necessárias, como é o caso de competências matemáticas e 
estatísticas para soluções em inteligência artificial. De todo modo, o 
principal insumo desses negócios é o capital intangível. 

Como visto, a bibliografia trouxe evidências de comparações interna-
cionais de que o Brasil conta com instituições de ensino de qualidade 
em número razoável quando comparadas em termos relativos a sua 
participação no PIB mundial, ao passo que nosso custo de capital é alto. 
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A análise de dados do Índice Geral de Cursos (IGC) de 2014 e da 
Sinopse da Educação Superior de 2015, divulgados pelo Ministé-
rio da Educação (MEC) (BRASIL, 2014; 2015), também oferece 
indicativos de que há formação de mão de obra qualificada em 
quantidade razoável. Nessa análise, considerando que o artigo tem 
por foco de estudo avaliar as TDPs, foram selecionados apenas 
cursos intimamente ligados a competências técnicas necessárias 
ao desenvolvimento de negócios. 

Partiu-se, como benchmark, do critério utilizado pelo programa Startup 
Weekend para a seleção de competências técnicas. Naquele evento, 
conforme apontado na bibliografia, os organizadores buscam atrair 
participantes com competências de design ou programação. Para o 
caso das TDPs, contudo, em função de suas características predo-
minantemente quantitativas, competências matemáticas também 
são necessárias. 

Sendo assim, levantou-se o número de cursos de nível superior nas 
graduações de Ciência da Computação, Design, Engenharia de Com-
putação, Matemática e Sistemas de Informação com Conceito Preli-
minar de Curso (CPC) igual ou superior a três, apurado até 2014.10 

Dispondo da média no ano de 2015 referente ao número de alunos 
concluintes nessas formações, apurou-se uma estimativa do total 

10  O CPC é um indicador prévio da situação dos cursos de graduação no país, com escala 
entre um e cinco, que considera critérios objetivos de qualidade. A nota dada pelo CPC é 
preliminar, pois pode ser revista após visita in loco às instalações do curso por uma comissão 
de avaliadores do MEC. No entanto, para análises agregadas, os casos de revisão têm menor 
impacto. Cumpre enfatizar que o CPC não é realizado para todos os cursos. Formações 
como Estatística ou Ciências Atuariais, por exemplo, não estavam classificadas nos dados 
disponibilizados pelo MEC. Além disso, conservadoramente, não foram selecionadas 
para essa análise diversas outras formações com sólida base quantitativa e matemática, a 
exemplo de Física ou outras engenharias além da Engenharia de Computação, que também 
poderiam ser úteis para o desenvolvimento de negócios em TDPs.
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anual de concluintes de cursos com CPC igual ou superior a três, 
exibida no Quadro 2.11

Quadro 2 • Estimativa do total anual de alunos concluintes de cursos de 
graduação com Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 
três em formações selecionadas

Formação Concluintes por ano

Ciência da Computação 1.131

Design 896

Engenharia de Computação 303

Matemática 174

Sistemas de Informação 2.111

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do MEC (BRASIL, 2014; 2015).

Pelos dados do Quadro 2, depreende-se que há recursos humanos de 
qualidade sendo formados no Brasil em quantidade razoável. Vale 
notar que esse é apenas o fluxo anual. O estoque de profissionais for-
mados atuantes no mercado é muito maior. Resta, assim, considerar 
outra hipótese que explique o motivo do atraso brasileiro em TDPs. 

Para tanto, vale retornar à revisão bibliográfica, particularmente à história 
de centros tecnológicos. Como demonstram as evidências para diversos 
países, inclusive para o Brasil, são bastante consistentes os efeitos de rede 
proporcionados por esses centros para transferência e compartilhamento 
de conhecimento, além do estímulo à cultura empreendedora. 

11  Ressalta-se que a média utilizada é referente a todos os cursos, independentemente do 
CPC, em virtude de os dados disponibilizados pelo MEC não fazerem essa abertura. Logo, 
a estimativa deve ser tomada apenas como uma proxy. Note-se também que as datas-base 
do CPC e da média de concluintes diferem por um ano, por causa da indisponibilidade de 
medida mais recente do CPC na página do MEC na internet. 
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Diante disso, o presente artigo suscita a hipótese de que a ausência 
de um centro tecnológico voltado a TDPs seja a principal razão para 
esse atraso. Por um hiato de incentivos no sistema de inovação brasi-
leiro, os recursos humanos formados pelas universidades brasileiras 
não estão sendo direcionados ao aproveitamento dessas promissoras 
tendências tecnológicas. O país está, consequentemente, correndo 
o risco de perder oportunidades econômicas expressivas em matéria 
de geração de empregos e renda.

Tomando essa premissa como válida, a seção seguinte apresenta uma 
proposta de baixo custo para solucionar o problema, com expectativa 
de retornos crescentes a partir de cinco anos. A proposta tem por 
objetivo celebrar, sob o mesmo teto de um centro tecnológico, a 
complementaridade de experiências profissionais e conhecimentos 
necessários à prosperidade de negócios focados em TDPs, promovendo 
os incentivos propícios a essas interações.

Proposta
O presente artigo propõe, como solução para o atraso brasileiro 
no desenvolvimento de empresas ligadas a TDPs, a criação de um 
centro tecnológico específico com ênfase nessas tecnologias. A 
proposta utiliza-se do aprendizado proporcionado pelas referências 
disponíveis na bibliografia a fim de ser, simultaneamente, eficaz, no 
sentido de atingir os objetivos planejados, e eficiente, no sentido 
de buscar os menores custos de implantação possíveis.

A eficácia de um centro tecnológico está intimamente ligada à sua 
capacidade de oferecer um ambiente permeado por uma cultura de 
colaboração e empreendedorismo. Dessa forma, busca-se propiciar 
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interconexões entre pessoas, troca de conhecimento e experiências 
profissionais, transferência de tecnologias e criação de oportuni-
dades de negócios.

O surgimento das incubadoras no âmbito de centros de pesquisa 
universitários teve entre seus papéis o de fomentar a cultura em-
preendedora, além de prover os serviços necessários ao crescimento 
de empresas nascentes de base tecnológica. No entanto, conforme 
se viu no referencial teórico, com o advento de negócios eminen-
temente digitais no fim da década de 1990 e início da de 2000, 
outros modelos de estímulo a esses empreendimentos surgiram, 
com programas de pré-aceleração ou aceleração.

Esses modelos passaram, então, a atender com mais precisão às 
necessidades de negócios predominantemente digitais, pelo fato 
de suas propostas serem mais enxutas em matéria de custos de 
operação, além de serem mais bem adaptadas ao curto ciclo de 
desenvolvimento de produtos digitais. 

Em virtude de o CT proposto enfatizar TDPs, entende-se, por-
tanto, que um modelo composto de programas de pré-aceleração 
conjugados com programas de aceleração seria mais bem-sucedido 
do que a instalação de uma incubadora.

É desejável que a implantação do CT seja uma parceria público-pri-
vada nos moldes do modelo Triple Helix, inclusive com captação 
de recursos privados para o projeto e incentivos fiscais.

Cabe ressaltar que, após o estabelecimento do primeiro centro e a 
mensuração de seus resultados, a instalação de outros no mesmo 
modelo ou com variações decorrentes da experiência do primeiro 
CT deve ser avaliada pelos formuladores de política.  
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Programa de pré-aceleração
No Brasil, a instalação de um programa de pré-aceleração de negó-
cios em TDPs é condição indispensável, dada a escassez de startups 
desenvolvendo essas tecnologias no país. Para o sucesso do programa 
de pré-aceleração, é essencial a formação de parcerias entre o CT e 
universidades que tenham cursos de graduação, mestrado ou douto-
rado em competências necessárias ao desenvolvimento de negócios 
ligados a TDPs, a exemplo das elencadas no Quadro 2.

Com base na experiência exitosa do Start-Up Chile, propõe-se a 
abertura de quatro rodadas de pré-aceleração anuais, com três me-
ses de duração cada uma. Os candidatos passariam por um processo 
de seleção no qual seriam preenchidas vagas buscando equilibrar a 
quantidade de admitidos conforme suas formações, a exemplo do 
que é feito no programa Startup Weekend.

Na fase inicial, os participantes passariam por uma imersão em em-
preendedorismo, tendências em TDPs, noções básicas de negócios, 
bem como técnicas de validação de ideias e de construção de MVPs. 
Na sequência, os participantes seriam convidados a apresentar, por 
meio de pitches de até cinco minutos, ideias de negócios com ênfase 
em TDPs a plateias de mentores e investidores. As melhores ideias 
seriam selecionadas para serem desenvolvidas ao longo do restante 
do programa. 

Durante a fase de desenvolvimento, os participantes juntar-se-iam em 
grupos multidisciplinares a fim de validar a ideia, formatar um modelo 
de negócios, elaborar um MVP e, preferencialmente, iniciar vendas. 

Assim como no evento Startup Weekend e no programa Start-Up 
Chile, o processo é continuamente monitorado e orientado por men-
tores profissionais e/ou voluntários. É importante também ter em 
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mente que o programa deve estimular a coesão entre os participantes, 
gerando um ambiente colaborativo, ao mesmo tempo em que instiga 
uma competição saudável entre diferentes grupos.

Por fim, os negócios com melhor desempenho poderão ser selecionados 
para rodadas do programa seguinte do CT, o programa de aceleração.

Todos os participantes devem se comprometer a oferecer, como 
contrapartida na participação, suporte de mentoria a participantes 
em rodadas seguintes, como é feito com sucesso no Start-Up Chile.

O custo estimado para esse programa é de R$ 120 mil por ano.

Programa de aceleração
O programa de pré-aceleração teria por finalidade catalisar a cria-
ção de novas empresas a fim de alimentar o programa de aceleração 
posteriormente. A conjugação desses dois programas é interessante 
também para atrair mais talentos para a pré-aceleração, em função 
da possibilidade proporcionada aos participantes de uma trajetória 
com apoio continuado. Logo, a existência dos dois programas tem 
um efeito simbiótico, gerando um valor agregado bastante superior 
ao que teriam isoladamente.

Cabe ressaltar que o programa de aceleração não deve ser exclusiva-
mente destinado aos negócios gerados pelo programa de pré-acele-
ração. Por meio de chamadas públicas, o programa poderia admitir 
outras startups, prioritariamente dedicadas a TDPs, mas exclusiva-
mente de produtos digitais.

O programa de aceleração, a ser gerido por uma ou mais aceleradoras 
parceiras com experiência, visaria atender empresas em estágio inicial 
de geração de receitas e com alto potencial de crescimento, sendo 
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admitidas para um período de apoio de até seis meses, prorrogáveis 
por igual período. A startup participante faria jus a suporte financei-
ro, com contrapartida de participação na empresa, além de acesso a 
serviços de desenvolvimento do negócio, a exemplo de consultorias, 
conexão com redes de clientes, fornecedores e investidores parceiros 
do CT, e apoio de desenvolvedores e programadores para a aceleração 
de funcionalidades do produto digital.

Da mesma maneira que no programa de pré-aceleração, os participan-
tes desse programa seriam requisitados a fornecer contrapartida por 
meio de mentoria ou participação em outros eventos da comunidade.

Espaço de coworking, laboratórios 
de inovação, eventos e conexões
Como observado na literatura, é importante que CTs estabeleçam 
uma cultura empreendedora e colaborativa entre sua rede de parti-
cipantes. Para tanto, é saudável o convívio de startups com empresas 
mais maduras e até mesmo grandes empresas num mesmo ambiente. 

Desse modo, a presente proposta contempla um espaço de coworking no 
CT para empresas também focadas em negócios inovadores, digitais 
ou não, de qualquer setor, a fim de gerar diversidade e complemen-
taridade de experiências e conhecimentos, tal como verificado no 
caso da Communitech (Canadá). Empresas aceleradas no CT teriam 
prioridade para ocupar espaços no coworking, mantendo-se dentro 
do ecossistema após o término do período de aceleração.

É interessante também firmar parcerias com grandes empresas para 
o estabelecimento de laboratórios de pesquisa e inovação dentro do 
espaço do CT. A exemplo dos anúncios realizados pelo Station F 
(França), grandes empresas podem oferecer programas próprios de 
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incentivo e estreitamento do relacionamento com as startups instaladas 
no CT, demandando até soluções para suas necessidades. 

Adicionalmente, o CT ofereceria acesso a investidores como angels, 
fundos de capital semente e capital empreendedor, além de auxílio 
no recrutamento e na seleção de talentos e serviços especializados 
de acesso a mercados consumidores. Como complemento final ao 
ambiente de rede e cultura empreendedora do CT, propõe-se que 
haja espaços de convívio e infraestrutura para a realização de eventos 
voltados a inovação, tais como seminários, congressos, demo days, 
hackathons e exposições de arte. Cabe ressaltar que toda essa infraes-
trutura serviria não somente às empresas no regime de coworking, mas 
também aos negócios e empreendedores participantes dos programas 
de pré-aceleração e aceleração.

Os espaços destinados a coworking, laboratórios de inovação, eventos 
e serviços, como cafés etc., contribuiriam para a geração de receitas, 
buscando tornar o CT autossustentável financeiramente.

Conclusão
Segundo Benington e Moore (2011), os formuladores de políticas 
públicas devem estar continuamente atentos ao ambiente à sua volta 
a fim de propor tempestivamente iniciativas que capturem tendên-
cias com valor para a sociedade. Em linha com essa orientação, a 
proposta do presente artigo busca, à luz do cenário brasileiro, iden-
tificar uma oportunidade na combinação de diferentes tendências. 

As tendências a que nos referimos são: (i) a consolidação de centros 
tecnológicos como importantes instrumentos de desenvolvimento 
econômico dos países; (ii) o surgimento de modelos de estímulo a 
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novos negócios digitais (startups) que se mostraram bem-sucedidos 
em curto espaço de tempo e com baixo investimento de implantação; 
e (iii) a atual fase de desenvolvimento de tecnologias digitais com 
alto potencial de crescimento na próxima década (blockchain, IoT, 
computação em nuvem, inteligência artificial, realidade aumentada 
e realidade virtual, entre outras).

Há um claro espaço de atuação para o setor público brasileiro, 
com baixo investimento e alto potencial de retorno. O Brasil 
tem o principal insumo necessário ao desenvolvimento de ne-
gócios nessas tecnologias: instituições de ensino de excelência 
em competências matemáticas, estatísticas, computacionais e de 
negócios. Entretanto, carecemos de uma rede de conexões entre 
os talentos formados por nossas universidades, pois esses, isola-
damente, dificilmente darão vida a novos negócios. É por meio da 
troca e da interconexão de competências que ocorrem inovações, 
especialmente quando se trata de tecnologias com alto nível de 
complexidade, como as mencionadas. 

Como a literatura mostra, as estruturas de centros tecnológicos têm 
por objetivo criar essas redes no âmbito de um espaço físico e deixar 
que o acaso faça seu trabalho. A história comprova que a estratégia 
tem dado frutos significativos e que as redes descobrem seus cami-
nhos. Obviamente, não há como garantir que, da instalação de um 
centro tecnológico, surgirá uma nova unicorn company. Da mesma 
maneira, não se pode tampouco desconsiderar essa hipótese. Cabe 
ao setor público, por meio da formulação e da execução de políti-
cas, em conjunto com universidade e empresas, no formato Triple 
Helix proposto por Etzkowitz e Leydesdorff (1995, 2000) e Ranga e  
Etzkowitz (2013), ampliar os efeitos da sociedade do conhecimento 
e, assim, aumentar a probabilidade desses eventos afortunados. 

Revista do BNDES 47 | Junho de 2017

352



Diante disso é que se propõe a aplicação de programas estruturados 
de criação e aceleração de negócios no modelo de centro tecno-
lógico aqui apresentado. Conforme evidenciado, tais programas 
mostraram-se muito bem-sucedidos ao redor do mundo. São espe-
cialmente surpreendentes os resultados alcançados pelo programa 
Startup Weekend, que, em eventos de baixíssimo custo com duração 
de apenas um fim de semana, foi capaz de dar luz a empresas com 
valor de mercado estimado em mais de US$ 100 milhões. 

A substituição de programas de incubação comumente observados 
em centros tecnológicos, mais custosos e prolongados, por progra-
mas de criação e aceleração é especialmente aplicável à presente 
proposta, em virtude do foco em tecnologias digitais aqui defendido. 
Negócios digitais são mais bem adaptados a esses programas, pois 
geralmente têm ciclo de desenvolvimento de produto mais curto 
do que outros negócios. 

É bem verdade que centros tecnológicos existentes já estão ado-
tando algumas dessas práticas. O próprio Porto Digital em Recife, 
por exemplo, inaugurou atividades de pré-aceleração e aceleração, 
voltadas a negócios nas áreas de TICs (tecnologias de informação 
e comunicação) e economia criativa, foco de atuação do centro. 
Exemplos assim reforçam que o modelo aqui apresentado aponta 
direção promissora.

Importa enfatizar que a proposta de conjugar, sob o mesmo teto do 
centro tecnológico, um espaço de coworking a ser preenchido por 
startups em fase mais avançada de maturação, além de laboratórios 
de inovação de grandes empresas, visa ampliar as conexões de rede 
e, assim, aumentar as chances de o acaso dar frutos. Além disso, 
representa também uma fonte de receita de aluguéis para a admi-
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nistração do centro, auxiliando sua sustentabilidade financeira. 
Conforme a bibliografia permite observar (o que está patente na 
própria definição da UKSPA sobre centros tecnológicos), a interação 
entre empresas maiores e o centro permite realizar a transferência 
de tecnologias e amplia oportunidades de negócios para todos, à 
medida que tais empresas podem demandar soluções com potencial 
de serem desenvolvidas pelas startups apoiadas nos programas.

Por fim, vale ressalvar que, embora haja capital intelectual suficiente 
no Brasil para fazer frente à demanda inicial do projeto no curto e 
no médio prazo, a experiência da Communitech mostra que o su-
cesso do projeto levaria à necessidade de políticas complementares 
para desenvolvimento de mão de obra capacitada a fim de manter 
o fluxo de talentos para o centro. Por outro lado, o projeto tende 
a reter talentos no Brasil, por meio da oferta de vagas de emprego 
qualificadas, evitando, assim, o brain drain (a “fuga de cérebros”).
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Resumo
O objetivo deste trabalho é caracterizar a existência de um potencial 
paradoxo entre a produção científica, por meio das publicações em 
jornais especializados, e a solicitação de patentes no Brasil, particu-
larmente por residentes. A literatura já registra situações em que a 
evolução desses indicadores ocorre assimetricamente e que caracteri-
zam uma situação paradoxal, como os conhecidos paradoxo europeu 
e paradoxo sueco. A revisão de Fragkandreas (2015) sobre esses casos 
notórios serviu como referência para a análise do caso brasileiro. Os 
resultados estatísticos apresentados indicam uma grande diferença de 
desempenho entre a produção científica e a solicitação de patentes por 
residentes. Além disso, os maiores patenteadores são universidades e 
instituições de pesquisas, não empresas, fato induzido parcialmente 
pela legislação brasileira. Outro resultado peculiar encontra-se na 
intensidade maior de solicitações em áreas diferentes das ondas 
tecnológicas dos países desenvolvidos e na participação do capital 
estrangeiro no produto interno bruto (PIB). 

Palavras-chave: Avaliação da política de inovações. Propriedade 
intelectual. Patentes. Publicações científicas.

Abstract

The main purpose of this paper is to characterize the existence of a potential paradox between 
scientific production, through technical and scientific publications in specialized journals, 
and the evolution of patent applications in Brazil, particularly by residents. The literature 
records situations where the evolution of these indicators can occur asymmetrically or 
even characterize a paradox, such as the known European paradox and Swedish paradox. 
Fragkandreas (2015)’s review of these two notorious cases serve as a reference to the analysis 
of the Brazilian one. The statistical results show the existence of great differences in the 
performance of scientific production and patent applications by residents. Besides, top 
patent applicants are universities and public research institutions, not companies, induced 
partially by the Brazilian legislation. Another singular result is a greater intensity in patent 
applications by residents in areas which strongly differ from the technological waves of 
the advanced countries and the share of foreign capital in gross national product (GNP). 

Keywords: Innovation policy evaluation. Intellectual property rights. Patents. 
Scientific publications.
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Introdução
Fragkandreas (2015) inicia sua revisão dos principais paradoxos da 
inovação concentrando-se no significado da palavra paradoxo de 
origem no latim, paradoxum, composto de para (contrário) e doxum 
(opinião). O termo envolve afirmações, proposições ou argumentos 
que contrariam os princípios básicos e gerais que costumam orientar 
o pensamento humano, ou desafiam o senso comum – um contrassen-
so, uma contradição que desafia a intuição. Uma situação é descrita 
como paradoxal quando envolve dois ou mais fatos ou qualidades 
que parecem se contradizer. No entanto, o termo é frequentemente 
usado para fatos que são simplesmente surpreendentes e que refletem 
um enigma e não necessariamente uma contradição. Um paradoxo 
em economia corresponderia ao resultado não intuitivo da teoria 
econômica envolvendo uma relação causal entre as variáveis anali-
sadas e, por trás de paradoxos aparentes, seriam questões simples de 
eficiência e eficácia.

De acordo com o autor, os paradoxos estão presentes em alguns estudos 
de inovação, geralmente atribuídos a um conjunto de observações 
anômalas, como investimentos expressivos em inovação que levam 
a resultados econômicos insignificantes em matéria de riqueza, em-
prego e competitividade. Um paradoxo da inovação implica que a 
inovação nem sempre pode ser alcançada e, se alcançada, nem sempre 
é vantajosa para a empresa, setor, nação ou região. Nesse sentido 
amplo, o núcleo de um paradoxo da inovação reside no hiato entre 
expectativa (teoria) e observação (prática).

Desde Schumpeter (1947), a teoria sustenta que a inovação é o motor 
do progresso econômico, inspirando estudos empíricos e políticas 
em todo o mundo. Pesquisa e desenvolvimento (P&D) empresarial, 
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inovação e desenvolvimento tecnológico são fatores cruciais para a 
dinâmica da indústria, da competitividade, da criação de emprego e 
do crescimento econômico. A grande maioria das políticas baseia-se 
no pressuposto de que o investimento em inovação (especialmente 
em P&D) equivale a impulsionar o crescimento econômico e a com-
petitividade da entidade econômica em questão.

Cabe relembrar, nesse ponto, a grande dicotomia existente na questão 
da inovação com referência às instituições envolvidas e especialmente 
quanto ao conceito de P&D. As atividades reconhecidas como com-
ponentes da função social da P&D são não somente diversificadas 
como distribuídas por instituições com funções sociais distintas e 
características diferenciadas. São elas as instituições de pesquisas, em 
geral de natureza pública, as universidades e as empresas, incluindo 
seus clientes e fornecedores.

A literatura especializada (COOMBS; SAVIOTTI; WALSH, 1987; 
PAVITT, 1984; VON HIPPEL, 1988) é profícua na descrição das 
diferenças de objetivos e dinâmicas funcionais das instituições 
envolvidas e respectivos conceitos explicativos: science push e  
demand pull, invenções e inovações, ciência básica e ciência aplicada, 
conhecimentos tangíveis e intangíveis, teoria e prática, publica-
ções científicas e patentes, entre outras. Ao mesmo tempo, e por 
outro lado, enfatiza também a necessidade da estreita cooperação 
entre as diversas instituições para que seja alcançada a plena efe-
tividade das atividades de P&D, que seria a geração da inovação 
(FREEMAN; SOETE, 1999). Essas dicotomias reaparecem com 
intensidade nos elementos analíticos dos paradoxos de inovação 
que são descritos neste trabalho, tanto nos objetivos institucio-
nais individualizados quanto na necessidade e na intensidade da 
cooperação entre os atores envolvidos.
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O Brasil ocupa atualmente o 12º lugar em publicações de artigos 
técnicos e científicos em periódicos especializados, tendo registra-
do evolução importante desde meados da década de 1980, quando 
ocupava a 23ª posição. Evolução ainda mais expressiva ocorreu em 
outras economias, como China e Coreia, que passaram do 21º e 33º 
lugares no ranking mundial para a segunda e décima posições, res-
pectivamente. No entanto, nessas economias, evolução concomitante 
se deu na geração de patentes, que é uma proxy usual da inovação 
(GRILICHES, 1990). No caso brasileiro, contudo, a evolução das pa-
tentes não foi auspiciosa, mantendo posição praticamente inalterada, 
a 24ª no ranking mundial de depósitos de patentes (entradas diretas e 
da fase nacional do PCT.)1 E isso apesar de ocupar, em 2015, a nona 
posição no ranking mundial do PIB e constituir a maior economia da 
América Latina (representando uma vez e meia a economia mexica-
na), posição intermediária no grupo Brics2 da Goldman Sachs, e a 
segunda posição no conjunto das economias presas na “armadilha da 
renda média” – conceito do Banco Mundial que inclui economias com 
renda nacional per capita de até US$ 12.500 (AGÉNOR; CANUTO; 
JELENIC, 2012) –, atrás apenas da China.

O objetivo deste trabalho é tentar identificar se estaria sendo erigi-
do no Brasil um paradoxo entre a evolução da produção científica 

1 O procedimento de depósito em diferentes países pode ser feito diretamente nos 
escritórios nacionais dos países onde se deseja obter a proteção, via Convenção da União 
de Paris (CUP), ou ser realizado de forma simplificada usando o Tratado de Cooperação 
em Matéria de Patentes (PCT, sigla em inglês de Patent Cooperation Treaty), no qual o 
escritório nacional atua apenas como receptor e realiza busca/exame preliminar. O PCT 
é um tratado multilateral, administrado pela World International Patent Organization 
(WIPO), que permite requerer a proteção patentária de uma invenção, simultaneamente, 
num grande número de países, por intermédio do depósito de um único pedido 
internacional de patente. Ver a respeito no site do INPI: <http://www.inpi.gov.br>.

2 Acrônimo para o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, 
conceito desenvolvido pelo banco Goldman Sachs.
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e do registro de patentes por residentes, ou, em outras palavras, 
entre desempenho científico e inovação, de forma similar aos dois 
notórios paradoxos identificados na economia mundial, particu-
larmente na Europa. 

A premissa básica adotada no artigo é a visão schumpeteriana de 
que a inovação é um elemento básico da evolução e da competição 
das empresas. A despeito da complexidade do tema, considerando 
suas múltiplas interações com diferentes aspectos da vida social, 
econômica, política e cultural das sociedades, bem como as diferentes 
abordagens possíveis, este trabalho buscou analisar e caracterizar o 
tema central em três níveis de agregação: no nível macroeconômico, 
de forma a avaliar políticas e variáveis de país; no nível mesoeconô-
mico, considerando setores e áreas de conhecimento correlatas; e no 
nível microeconômico, identificando os principais atores diretamente 
envolvidos com o objetivo principal deste estudo, quais sejam, as 
universidades e as empresas. Este último nível analítico foi empre-
gado basicamente na identificação e na caracterização dos principais 
atores que submeteram pedidos de patentes nos principais escritórios 
de propriedade intelectual, tais como o escritório americano (US  
Patent and Trademark Office), e o europeu (European Patent Office), 
além, obviamente, do brasileiro Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI).

Uma patente é um instrumento legal que confere monopólio tem-
porário da invenção em troca da publicação das informações de seu 
conteúdo. É, assim, um direito, conferido pelo Estado, que assegura 
a seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como 
contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos 
essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito de 
propriedade limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente 
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mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a 
do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito 
(BARBOSA, 1998). A patente protege a inovação em troca da dis-
seminação do conhecimento empregado em sua geração, de forma 
similar a artigos publicados em revistas científicas e, nesse sentido, 
ambos são fontes de informação formal com características em co-
mum (NESTA; PATEL, 2004). Contudo, esse tipo de entendimento 
leva a supor que a patente é um prêmio por inovar. Na verdade, o é 
também, mas, e mais importante, a patente é um forte instrumento 
de competição no mercado. Ao patentear uma inovação, a empresa 
impede que concorrentes copiem, produzam e vendam no mercado 
o produto baseado naquela tecnologia. Empresas multinacionais 
patenteiam em seus países de origem e, muitas vezes, nos países onde 
operam subsidiárias, além de recorrerem usualmente a patentes PCT 
e não apenas às diretas. Assim, protegem direitos exclusivos nos 
territórios onde as registram. 

As patentes podem ser de invenção, modelo de utilidade e certifica-
do de adição de invenção, conferindo um direito de monopólio por 
determinando período (em geral, vinte anos a partir do depósito, 
para as patentes de invenção, e 15 anos para os modelos de utilida-
de).3 Conforme a origem do depositante/titular, as patentes podem 
ser feitas por residentes ou não residentes.4 O depósito de patente 
por um residente, conforme o glossário da Organização Mundial de 
Propriedade Intelectual (sigla WIPO em inglês), diz respeito a “um 
pedido apresentado a um escritório de propriedade intelectual por 
um candidato residente no país ou na região em que esse escritório 

3 Ver a respeito: <http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/
perguntas-frequentes-patente#tipos>.

4 Ver a respeito: <www.wipo.org>.
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tem jurisdição”. Pedidos de residentes são por vezes referidos como 
pedidos domésticos, abarcando inclusive subsidiárias de empresas 
multinacionais, como ocorre na legislação brasileira. Um pedido de 
um não residente, por seu turno, corresponde ao “pedido apresentado 
a um escritório de patentes de um determinado país/jurisdição por 
um candidato residente em outro país/jurisdição”. Pedidos de não 
residentes são por vezes também referidos como pedidos de estran-
geiros (como as matrizes de multinacionais).

Dessa forma, embora existam outros mecanismos de proteção e 
apropriação das inovações, como segredo industrial, lead times, 
custos e tempo requerido para a duplicação, efeitos de curvas de 
aprendizado e dimensão dos esforços de vendas, todos apresentam 
grandes dificuldades de mensuração e acesso, ao contrário das 
patentes (DOSI, 1988). Ainda que se reconheça que patentes são 
medidas imperfeitas das atividades tecnológicas, o mesmo ocorre 
com os demais indicadores tecnológicos, incluindo despesas com 
P&D. Por isso, tanto a relação entre publicações e ciência quanto 
patentes são cada vez mais utilizadas na construção de indicadores 
de tendências, desempenho e estruturas na atividade tecnológica 
(NESTA; PATEL, 2004). O uso de estatísticas de patentes mostra-se 
ainda mais importante em países em desenvolvimento, conforme 
apontado por Albuquerque (2004), em que os dados sistemáticos e 
organizados sobre atividades de ciência, tecnologia e inovação não 
estão disponíveis, sem perder de vista que nesses países patentes e 
publicações científicas constituem apenas “pontas do iceberg”, não 
representando toda sua produção científica e tecnológica.

A opção por usar pedidos depositados em vez de patentes concedidas 
foi decorrente da disponibilidade de bases de dados mais completas 
para os primeiros, principalmente no caso de identificação das em-
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presas titulares, como também a data do depósito seria uma proxy 
da data da inovação efetiva, uma vez que a concessão dos direitos de 
patente dependeria não apenas dos requisitos de patenteabili dade 
em si – a Lei 9.279/96 requer a novidade, a atividade inventiva e a 
aplicação industrial –, mas da capacidade de análise dos escritórios 
nacionais de propriedade intelectual espalhados pelo mundo. No 
caso brasileiro, o longo tempo médio para a concessão de patentes é 
um obstáculo real. Adicionalmente, este trabalho lança maior foco 
sobre as patentes de residentes, em detrimento daquelas de não 
residentes ou de estatísticas agregadas de patentes por país, pois a 
partir de um aumento do número total de patentes ou de paten-
tes de não residentes não é possível afirmar que houve atividade 
tecnológica e de inovação no país. As patentes de não residentes 
pertencem a matrizes de empresas multinacionais e muito prova-
velmente resultaram de atividades tecnológicas em seus países de 
origem (ou mesmo de outras subsidiárias), depositadas também no 
Brasil por razões de mercado.

Nesse sentido, como a principal preocupação está ligada à identi-
ficação e à caracterização de uma possível situação paradoxal entre 
os resultados de publicações científicas e pedidos de patentes, a 
metodologia básica utilizada buscou a identificação das principais 
variáveis quantitativas envolvidas e comparações internacionais. 
Comparações internacionais são sempre difíceis e envolvem ris-
cos de simplificação grosseira ao confrontar países e regiões com 
trajetórias distintas, mas têm o mérito de identificar variáveis 
explicativas diferenciadas e caminhos que inspirem políticas pú-
blicas. Em função de múltiplas fontes e diferentes critérios de 
classificação internacional, a metodologia empregada foi basicamente 
o tratamento estatístico descritivo e preliminar dos dados, tendo 
sido utilizadas algumas correlações entre as variáveis identificadas. 
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Não se pretendeu avançar na caracterização formal das relações 
causais. Todas as correlações apresentadas tiveram seus coeficientes 
significativos a 95% de probabilidade.

O artigo está organizado como segue. Além desta introdução, a próxima 
seção apresenta a revisão da literatura sobre paradoxos de inovação rea-
lizada por Fragkandreas (2015), com ênfase especial na discussão sobre 
as principais características e as críticas mais frequentes às hipóteses 
presentes nos paradoxos europeu e sueco. Antes de fazer uma resenha 
de outra resenha, pretende-se apenas retratar as principais discussões 
sobre essas hipóteses e, a partir da proposta de organização dos aspec-
tos discutidos na tipologia sugerida pelo autor, usar como base para a 
avaliação do caso brasileiro. A terceira seção apresenta as informações e 
argumentos desse possível paradoxo brasileiro, cujas razões e explicações 
são analisadas à luz dos quatro itens da tipologia de Fragkandreas. A 
última seção apresenta as considerações finais do trabalho.

Os paradoxos notórios  
da inovação
Fragkandreas (2015) fornece uma extensa revisão da literatura sobre 
dois dos mais notórios paradoxos de inovação em estudos de inovação: 
o europeu e o sueco. Apesar de se referirem a diferentes unidades 
de análise (nação e união de nações), ambos os paradoxos destacam 
que o conjunto expressivo de atividades de inovação gerou pouco 
retorno econômico, especialmente em matéria de inovações promis-
soras, emprego, riqueza e vantagem competitiva internacional. Em 
outras palavras, os dois paradoxos evidenciam a decepção quanto ao 
crescimento econômico, que não parece responder aos altos níveis 
de investimento em conhecimento. 
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O paradoxo europeu teve origem no Livro Verde da Inovação 
(EUROPEAN COMMISSION, 1995), que identificou uma série 
de deficiências na União Europeia, em comparação com Estados 
Unidos da América (EUA) e Japão. Esse paradoxo refere-se à in-
capacidade da União Europeia para transformar sua excelência 
científica e os resultados da pesquisa em competências tecnológicas, 
inovação, vantagem competitiva, riqueza e emprego. O paradoxo 
sueco, por seu turno, refere-se à observação de que os excepcio-
nais investimentos em P&D e inovação na Suécia geraram pouco 
retorno econômico em competitividade, crescimento e emprego.

O paradoxo europeu
O paradoxo europeu levantou duas questões importantes. A primeira diz 
respeito à eficiência do sistema científico europeu e em que medida ele 
produziria o tipo de pesquisa da qual as economias industriais avançadas 
se tornaram cada vez mais dependentes. A segunda questão se refere à 
estrutura industrial europeia e até que ponto ela teria as competências 
para utilizar eficazmente os conhecimentos produzidos no setor científico. 
Em outras palavras, se a resposta do paradoxo europeu recairia sobre o 
domínio de sua base científica ou de sua estrutura industrial.

Tijssen e van Wijk (1999) constataram uma liderança no desempenho 
científico da União Europeia em relação ao Japão e aos EUA, medida 
por publicações científicas e citações em três áreas tecnológicas de 
ponta (computadores, processamento de dados e telecomunicações), 
embora a indústria europeia não tenha nesses setores a capacitação 
necessária para desenvolver e comercializar os resultados promissores 
das pesquisas científicas. Em estudos subsequentes, 2003 e 2007, a 
Comissão Europeia concluiu que o sistema científico e acadêmico 
europeu não foi capaz de transformar os resultados de pesquisas fi-
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nanciadas com recursos públicos em inovações, riqueza e empregos. 
E que essa incapacidade seria decorrente do fato de a universidade na 
Europa gerar muito menos invenções e patentes, comparativamente 
aos EUA, em função da gestão menos sistemática e profissional do 
conhecimento e da propriedade intelectual.5

Fragkandreas (2015) comenta evidências de que os escritórios universi-
tários de transferência de tecnologia na Europa seriam tão produtivos 
quanto os escritórios americanos em licenciamento e desempenho 
científico medido em publicações totais. Mas teria sido identificado 
um desempenho diferenciado setorialmente, com resultados ruins em 
áreas do conhecimento de rápido crescimento (como tecnologia de 
inovação e comunicação, biotecnologia, ciências médicas), principal-
mente no caso de citações acadêmicas, evidenciando a especialização 
europeia em áreas do conhecimento maduras e de crescimento lento 
(física, engenharia e matemática). Alguns estudos atribuíram o para-
doxo europeu não à ineficiência de seu sistema acadêmico-científico, 
mas a questões metodológicas. Dosi, Llerena e Labini (2006) explicam 
o paradoxo europeu por um erro de cálculo e pelo tipo de dados 
utilizados na análise. Esses autores mostram que, ajustando pela po-
pulação, a liderança da Europa em número de publicações desaparece, 
e concluem que os EUA lideram em indicadores como originalidade 
e impacto de publicações científicas em relação a citações. 

Esse tipo de avaliação, ao pôr em questão a suposta posição de lide-
rança mundial da ciência europeia, questiona a veracidade da primeira 

5 Isso desencadeou respostas na forma de reformas institucionais por toda a Europa a 
partir do fim da década de 1990. Áustria, Dinamarca, Finlândia, Alemanha e Noruega 
teriam substituído o tradicional modelo de propriedade dos direitos de patente ao 
inventor ou professor-pesquisador que recebeu o financiamento público por um modelo 
de propriedade institucional inspirado na experiência dos EUA desde o Bayh-Dole Act, 
pelo qual os resultados de pesquisas financiadas pelo governo são de propriedade das 
instituições científicas e universidades.
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afirmação do paradoxo europeu, mas levanta questões importantes, 
tais como a razão de a base científica europeia se destacar em campos 
científicos maduros e de como obter vantagens econômicas nessas áreas 
de excelência. Uma explicação possível seria a rigidez institucional e 
infraestrutural do sistema científico (especialmente Alemanha, França 
e Itália) herdada da capacitação do pós-guerra nos então promissores 
campos científicos da química, física, matemática e engenharia, que 
dificultaria a adaptação às novas áreas de pesquisa caracterizadas 
por mudanças tecnológicas radicais (e menos incrementais). Em 
relação à segunda questão, os estudos ressaltam que não há vínculo 
automático entre investimento em conhecimento científico e cres-
cimento econômico como os modelos parecem indicar, pois haveria 
“filtros de conhecimento” (fatores socioculturais que dificultariam 
a comercialização de novos conhecimentos científicos). Isso poderia 
ser superado pelo empreendedorismo, ao transferir conhecimento 
do domínio científico para o domínio econômico, e pela criação de 
uma economia empresarial baseada no conhecimento, com vistas a 
solucionar o paradoxo europeu.

Em síntese, o paradoxo europeu tem sido questionado e atribuído a: 

• problemas metodológicos e de mensuração do desempe-
nho científico; 

• mistificação da superioridade acadêmica europeia e de sua 
capacidade de traduzir resultados de pesquisas científicas 
em inovações; 

• existência de filtros do conhecimento que dificultam a co-
mercialização de resultados de pesquisas; e 

• fatores da estrutura industrial europeia, cujos investimen-
tos insuficientes em P&D, sobretudo em setores de rápi-
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do crescimento e alta intensidade tecnológica, e em redes 
de cooperação com a ciência, impedem tirar vantagem da 
pesquisa científica.

O paradoxo sueco
O segundo paradoxo notório na questão da inovação é o sueco, que surgiu, 
no fim dos anos 1980, do debate motivado pela observação simultânea 
de elevados investimentos em P&D e fracas estatísticas de produção 
econômica. Apesar de diversas abordagens, a conclusão usual é de que 
haveria pouco benefício econômico (produtos de alta tecnologia, expor-
tações, produtividade, crescimento e emprego) resultante das atividades 
de P&D na Suécia. A incongruência entre altos indicadores de insumos 
de inovação (como publicações, P&D) e baixos indicadores de resultado 
(como patentes) refletiria uma ineficiência da economia sueca. 

Estudos empíricos a partir do fim da década de 1990 citados por 
Fragkandreas (2015) buscaram explicações desse paradoxo nos se-
guintes aspectos: 

• destinação setorial das atividades de P&D, com a maior par-
te desses gastos realizados por organizações financiadas com 
recursos públicos ou por empresas multinacionais; 

• barreiras à transferência de conhecimento entre organiza-
ções científicas e departamentos corporativos; 

• problemas de technological lock-in, pelo fato de a economia 
sueca ser fortemente dependente da capacidade de inovação 
das multinacionais suecas, especializadas não em setores de 
alta tecnologia, mas naqueles de crescimento lento no cená-
rio atual, cuja decisão de investir em inovação afeta forte-
mente a especialização econômica do país;
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• a globalização da produção, visto que a economia sueca 
depende de atividades de grandes multinacionais que in-
vestem em P&D no país, mas que produzem em outros paí-
ses os resultados dessa P&D (de forma que o retorno do 
investimento de P&D sueco seria capturado no exterior e 
não no país); 

• um sistema nacional de inovação deficiente, que leva à inefi-
ciência em transformar investimentos em P&D em riqueza e 
inovações geradoras de emprego; e 

• a perspectiva teórica, na medida em que, se a lógica dos 
efeitos de escala fosse substituída, não haveria razão para 
esperar uma forte ligação entre os insumos da inovação e os 
resultados econômicos.

Mesmo que a maioria das atividades de P&D na Suécia seja conduzida 
pelo setor empresarial, o discurso político esteve fortemente atrelado 
ao argumento da baixa eficiência da P&D financiada pelo governo, 
da mesma forma que no paradoxo europeu, desencadeando intenso 
debate sobre a necessidade de mudanças institucionais e organiza-
cionais. Os críticos buscaram mostrar que a crença na ineficiência 
do sistema acadêmico sueco estava errada, baseada em dados empí-
ricos questionáveis e em problemas metodológicos de mensuração. 
Na maioria dos casos, negligenciavam a importância dos esforços 
de P&D realizados pelo “setor acadêmico mais amplo” (institutos 
de pesquisa governamentais e não governamentais). Os gastos em 
P&D da Suécia se situariam no mesmo patamar dos países da União 
Europeia e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) como proporção do PIB e acima da média quanto 
aos resultados (publicações científicas/PIB), de modo que o sistema 
acadêmico sueco seria eficiente e não o contrário.
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Com relação à questão da alocação setorial, as evidências mostraram 
que a maioria dos esforços de P&D na Suécia era realizada por em-
presas (e não pelo governo) e alguma fragilidade ocorreria apenas em 
áreas de rápido crescimento da indústria de transformação e serviços, 
mas não em setores maduros de crescimento lento. De acordo com 
Fragkandreas (2015), uma possibilidade seria a de que os setores de 
crescimento lento na economia sueca terceirizem parte significativa 
de suas atividades de inovação e produção com setores em rápido 
crescimento que, por seu turno, terceirizam uma parte significativa 
de sua produção no exterior. 

Com respeito a possíveis barreiras à transferência de conhecimento 
científico para as empresas, possíveis razões estariam na falta de 
concorrência entre as universidades em matéria de financiamento e 
pessoal e a existência de um ambiente acadêmico que desencorajaria 
pesquisadores a comercializar suas ideias, em contraste com o arranjo 
institucional dos EUA – o qual se caracteriza por delegar inteira-
mente às universidades a definição de suas próprias estratégias, pela 
concorrência por recursos e pessoal entre as universidades e pelos 
incentivos à comercialização e ao empreendedorismo. Resultados 
empíricos teriam mostrado, entretanto, funcionamento excepcional 
do sistema acadêmico sueco quanto ao empreendedorismo, como a 
criação de spin-offs universitárias três vezes e meia superior a Oxford.

Outras razões para o paradoxo sueco recairiam menos na academia e 
mais na economia, em especial na incapacidade do país de diversificar sua 
estrutura produtiva. Os mesmos grandes grupos industriais predominam 
há décadas (apenas uma das cinquenta maiores empresas na Suécia teria 
sido criada nas últimas quatro décadas). Nesse sentido, a Suécia estaria 
atrasada na abertura de novas empresas e em sua contribuição para a 
reestruturação e a renovação da economia. Haveria menor participação 
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das empresas suecas em pesquisas cooperativas com outras empresas e 
com instituições de ensino e pesquisa, comparativamente aos demais 
países europeus, além de seu menor engajamento no financiamento da 
pesquisa de instituições científicas. O paradoxo sueco poderia ser, assim, 
resultado de problemas de empreendedorismo, redes e transferência de 
conhecimento e da falta de capacitação das empresas. 

Os problemas de lock-in e a globalização da produção foram questões 
identificadas em função da predominância de multinacionais na eco-
nomia. Edquist e McKelvey (1998) mostram que apesar de investir 
pesadamente em P&D desde a década de 1950 a economia sueca é espe-
cializada em produtos não high-tech, exceto telecomunicações. Parcela 
significativa da P&D empresarial sueca é conduzida por empresas com 
estrutura de propriedade estrangeira em telecomunicações, automóveis, 
indústria farmacêutica, engenharia e maquinaria. Esse predomínio das 
multinacionais teria contribuído para o paradoxo sueco porque redu-
ziria a comercialização dos resultados da pesquisa e porque manteria 
uma alocação desproporcionalmente elevada de recursos de P&D em 
setores de baixa e média tecnologia e baixo potencial de crescimento. 
As empresas suecas apresentariam baixas taxas de inovação em produtos 
genuinamente novos e a indústria seria mais competitiva na adoção 
de inovações de produtos existentes do que no lançamento de novos, 
indicando uma competitividade de adaptação às novas mudanças 
tecnológicas pela imitação ou inovação de processos.

Essa alta especialização em setores de baixa e média tecnologia pode 
ser atribuída a fatores específicos das empresas, mas também a fatores 
macroeconômicos, políticos e institucionais. Nas décadas de 1980 e 
1990, a política macroeconômica esteve baseada na desvalorização da 
moeda nacional como instrumento para impulsionar as exportações 
e a competitividade da economia sueca. Isso explicaria boa parte do 
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paradoxo, além das políticas de baixo incentivo ao desenvolvimen-
to e à exploração de inovações de novos produtos pelas empresas. 

Embora as multinacionais suecas realizassem a maior parte de sua 
P&D no país, fabricavam em outros locais o produto final resultante 
dessa P&D. A Suécia seria mais atrativa para as atividades de P&D 
do que para a produção. Haveria uma preocupação com a contínua 
offshoring e outsourcing de formas mais sofisticadas de atividades de 
produção no exterior, que ameaçariam a capacidade inovadora de 
fornecedores, inclusive de menor porte.

Outro aspecto abordado na busca de explicações para o paradoxo 
sueco recairia em problemas estruturais de seu sistema de inovação, 
sobretudo por oferecer poucos incentivos às empresas nas décadas 
de 1980 e 1990 para o desenvolvimento de produtos e serviços de 
alta tecnologia, o que teria contribuído para sua especialização em 
setores de baixa e média tecnologia. O foco recai nas atividades do 
sistema relacionadas à capacidade para desenvolver, usar e difundir 
a inovação, quais sejam: insumos de conhecimento para a inovação 
(atividades de P&D); desenvolvimento de competências (educação 
e formação de recursos humanos); fatores do lado da demanda (for-
mação de novos mercados); fornecimento de partes e componentes 
(empreendedorismo, networking, aprendizagem interativa e insti-
tuições); serviços de apoio à inovação (incubação, financiamento 
e consulta); e respectivas políticas de inovação. 

Em síntese, os resultados empíricos evidenciaram uma força nas 
competências e P&D do sistema sueco de inovação, mas fraqueza 
nas atividades de criação de novas empresas, fornecimento de 
capital de risco, apoio à incubação, formação de novos mercados 
e flexibilidade do mercado de trabalho. Em outras palavras, o 
sistema sueco de inovação seria forte em algumas atividades re-
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lacionadas ao desenvolvimento da inovação, mas fraco em muitas 
outras atividades relacionadas ao desenvolvimento, uso e difu-
são da inovação. Essas fraquezas estruturais poderiam constituir 
oportunidades inexploradas a serem enfrentadas pelas políticas 
de sistemas de inovação.

Por fim, os resultados modestos na economia e na inovação, apesar 
dos altos investimentos em P&D que resumem o paradoxo sueco, 
estariam baseados numa perspectiva teórica que passa pelas hipóteses 
dos efeitos de escala dos modelos da teoria do crescimento endó-
geno. Se tais pressupostos são substituídos por uma compreensão 
teórica que considera os mecanismos pelos quais a P&D é transfor-
mada em crescimento econômico, não haveria razão para esperar 
relação forte entre o nível de P&D em um país e seu desempenho 
em matéria de crescimento.

A tipologia de análise dos 
paradoxos de inovação
Com base na revisão da literatura sobre o tema, Fragkandreas (2015) 
propõe uma tipologia de quatro categorias principais para explicar e 
avaliar paradoxos de inovação. As quatro categorias explicativas são 
as descritas a seguir:

• Categoria explicativa da academia/base científica: argumenta-se 
que paradoxos de inovação são causados por problemas e in-
capacidades no sistema acadêmico e científico, em especial 
financiado pelo governo. Boa parte das evidências empíricas 
mostrou que é falaciosa a suposta incapacidade do sistema 
acadêmico e científico europeu/sueco e com isso levantou dú-
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vidas sobre até que ponto as explicações extraídas dessa cate-
goria são capazes de oferecer subsídios para a compreensão 
das causas dos paradoxos, apesar de ter reforçado a crença na 
ineficiência do sistema acadêmico-científico para comerciali-
zar o conhecimento e a pesquisa científica.

• Categoria explicativa de base econômica: a pesquisa empírica em 
ambos os paradoxos tem gradualmente buscado explicações 
nos domínios de empresas e indústrias. No caso do paradoxo 
europeu, prevaleceu a explicação de que há uma fraqueza da 
indústria europeia no desenvolvimento e na comercialização 
das descobertas científicas promissoras, enquanto no para-
doxo sueco foram também enfatizadas novas explicações, tais 
como: a “nacionalização” das atividades de P&D diante do 
avanço da globalização da produção; a ausência de determi-
nadas capacidades de inovação, especialmente investimento 
em setores de alta tecnologia; a falta de atividades de trans-
ferência, sobretudo cooperação em inovação; e problemas de 
lock-in tecnológico por parte de empresas e indústrias.

• Categoria explicativa do sistema de inovação: segundo essa cate-
goria, o sistema sueco de inovação teria problemas e deficiên-
cias estruturais que conduziram a sua ineficiência, sobretu-
do em incentivos para as empresas e na transformação dos 
elevados investimentos em P&D em inovações geradoras de 
emprego e renda. A noção ampla de sistema nacional de ino-
vação combina explicações das demais categorias.

• Categoria explicativa da validade: essa categoria consiste na 
análise de argumentos que avaliam a própria existência de um 
paradoxo de inovação no mundo real, seja do ponto de vista 
empírico (no qual o paradoxo seria decorrência unicamente 
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de problemas metodológicos e imprecisões que não guardam 
relação com a mensuração adequada de insumos e resultados 
da inovação), seja teórico (segundo o qual um paradoxo de 
inovação seria uma questão de perspectiva teórica, e não um 
resultado de estruturas e forças econômicas reais).

Performance científica 
auspiciosa e fraco desempenho 
em patentes na economia 
brasileira: assimetria ou 
paradoxo?
Começa a se formar o consenso de uma assimetria entre o de-
sempenho científico do país (medido por publicações científicas, 
citações acadêmicas e número de pesquisadores e pós-graduados) 
e seu desempenho econômico em inovações (medido pelo número 
de patentes geradas e/ou solicitações de depósito de pedidos de 
patentes) (MARQUES, 2016). De fato, a produção científica brasilei-
ra vem crescentemente se destacando em relação a um desempenho 
pouco expressivo, em termos mundiais, em inovações medidas por 
patentes de invenção e a despeito da expansão recente dos recursos 
destinados a P&D, que hoje representam 1,27% do PIB. 

Trabalho recente do Movimento Empresarial pela Inovação da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) (MEI, 2014) resume os 
principais aspectos dessa assimetria, ilustrado na Tabela 1.
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Tabela 1 • Produção científica – posição do Brasil em relação a outros países 

Produção 

científica

Citações Índice H 

(impacto)*

Global 

Innovation 

Index 2014

OECD Patent 

Database 

2012

Brasil 13 17 22 61 25

China 2 2 16 29 3

Rússia 15 22 21 49 21

Índia 7 13 23 76 14

África do Sul 34 33 34 53 28

Coreia 12 14 19 16 2

Japão 7 8 6 21 32

EUA 1 1 1 6 1

Fonte: MEI (2014).
* O índice H é um indicador que busca mensurar o impacto das publicações científicas a partir das 
citações. Um dos mais utilizados é baseado na Scopus, que é uma base internacional de dados de 
citações de artigos acadêmicos da Elsevier. 

Os dados indicam claramente a assimetria entre produção científi-
ca e citações (indicador de relevância) e o desempenho pior relacio-
nado a patentes e do índice de inovação. Essa assimetria acentua-se 
quando o país é comparado com a Coreia do Sul e a China, países 
com situação econômica semelhante à do Brasil na década de 1980.

No início dos anos 2000, Brasil e China apresentavam indicadores 
muito próximos de gastos em P&D, da ordem de 1% do PIB, com uma 
leve vantagem para o Brasil (embora o PIB chinês já fosse quase o dobro 
do brasileiro). Em 2014, os gastos em P&D no Brasil foram estimados 
em 1,27% do PIB, enquanto a China já ultrapassava a marca de 2% do 
PIB (2,05%). Embora o Brasil invista hoje em P&D algo semelhante ao 
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que países europeus investiam quando fizeram a transição da renda 
média para a alta ao longo do século XX, as exigências atuais são de 
investimentos muito maiores.

Por outro lado, em 2014, o Brasil ocupou a 23ª posição no ranking 
mundial de pedidos de patentes, considerando os pedidos tanto de 
residentes quanto de não residentes (WIPO, 2015), atrás de economias 
como a chinesa, que assumiu a liderança mundial com 35% do total 
mundial de pedidos de patentes (2.680.900), seguida pelos EUA (21%) 
e Japão (12%), com Coreia do Sul e Alemanha nas posições seguintes. 
Entre os demais Brics, merecem destaque a Índia (14ª) e a Rússia (11ª), 
cabendo à África do Sul (35ª) a última posição do grupo. Entre as 
economias latino-americanas, México (36ª), Chile (47ª) e Argentina 
(49ª) ocupam posições inferiores ao Brasil. 

Avanços científicos contribuem ou deveriam contribuir para a inova-
ção. Isso não significa recorrer ao antigo modelo linear de inovação, 
segundo o qual a inovação começa com descobertas provenientes da 
“pesquisa básica”, evoluindo para a “pesquisa aplicada” que resulta em 
novos produtos ou processos, as “invenções”, que, mais tarde, são testa-
das no mercado e, finalmente, difundidas ou mesmo imitadas. Apesar 
de sua contribuição heurística inquestionável, esse modelo é limitado 
para a compreensão da enorme complexidade envolvida na inovação, 
pois nem sempre são necessárias todas as etapas e nem sempre seguem 
uma sequência lógica e cronológica, em uma única direção, mas podem 
ser simultâneas e retroalimentadas. Freeman (1996) argumenta que a 
inovação nem sempre é o «impulso científico» sugerido pelo modelo 
linear, mas o «puxar da demanda» é que gera a inovação. Embora a 
empresa seja o locus da inovação, há interações e feedbacks que cercam a 
inovação e sua difusão, dando origem a uma rede de inovação sistêmica 
e cooperação entre instituições de pesquisa e empresas.
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A tipologia desenvolvida por Fragkandreas (2015) para a análise 
dos paradoxos da inovação, descrita na seção anterior, forneceu as 
variáveis que serão analisadas na presente seção de forma a avaliar se 
existiria, no caso brasileiro, um efetivo paradoxo das patentes, como 
parecem sugerir os dados empíricos e as análises recentes.

Categoria explicativa da 
academia/base científica
O Brasil ocupa hoje a 12ª posição mundial em publicações de arti-
gos técnicos e científicos em periódicos especializados, superado 
apenas por países de alta renda, como EUA, Japão, Alemanha e 
Coreia do Sul, além de China (2ª) e Índia (7ª), para os quais contri-
bui, certamente, o tamanho de sua população e, por conseguinte, 
do número de pesquisadores nos países. A evolução tem sido clara 
desde meados da década de 1980, quando o Brasil ocupava o 23º 
lugar no ranking global.

Dados sobre o número de artigos científicos e técnicos publicados 
em revistas especializadas indicaram que o Brasil publicou em 2013 
quatro vezes o número de artigos publicados em 2000, um aumento 
semelhante ao da Coreia do Sul (que, no entanto, em termos abso-
lutos, publicou cerca de dez mil artigos mais do que os brasileiros). 
O aumento foi verificado em todos os grupos de países conforme o 
nível de renda, mas de forma muito heterogênea e diferenciada, com 
destaque para os países de renda média, especialmente o segmento 
de renda média alta (+ 410% e 439%, respectivamente) em vista do 
menor incremento dos países de alta renda (+ 70%). O mesmo indi-
cador, para cada mil habitantes, mostra um desempenho notável do 
Brasil no período.
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Apesar de sua importância, esse indicador diz pouco sobre a qua-
lidade desta produção e, especialmente, sua adequação à inovação 
da indústria. Simultaneamente ao forte crescimento da produção 
científica no país, houve um acréscimo anual de cerca de dez mil PhD, 
embora não necessariamente em áreas que atendam à demanda da 
indústria. De acordo com MEI (2014), é insuficiente a formação de 
profissionais na área de engenharia no país, tendo sido formado 1,49 
engenheiro por cada mil habitantes nos últimos dez anos, no Brasil,6 
em vista de 4,42 nos EUA e 7,55 na média dos países europeus. Assim, 
apesar do sucesso na produção acadêmica e na formação de doutores, 
haveria escassez de recursos humanos qualificados, principalmente 
em algumas áreas da engenharia. Além disso, a real qualificação dos 
recursos humanos do país tem sido questionada no período recente, 
considerando, por exemplo, a baixa colocação do Brasil no Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) organizado pela 
OCDE (OCDE, 2012), em que, em um ranking de 61 países, o Brasil 
ficou na 51ª posição em leitura, 54ª em matemática e 55ª em ciências 
(respectivamente, quinta e sexta posições no grupo de oito países 
latino-americanos) (MEI, 2014).

De fato, à medida que avança o processo de crescimento das economias, 
há uma expansão nas publicações científicas. Embora existam limita-
ções dos indicadores utilizados para a análise da produção científica 
e de inovações, respectivamente, artigos em revistas especializadas e 
pedidos de patentes (FREEMAN; SOETE, 2007; GRILICHES, 1990), 
estes são os mais utilizados para estudos e comparações temporais e 
geográficas de desempenho no tema.

6 Ou ainda um indicador de 2,10 considerando as áreas de engenharia, construção 
e produção.
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Ambas as variáveis mostraram altas correlações com a evolução do 
produto nacional bruto (PNB). Para uma amostra básica de 39 países, 
representando 91% dos artigos científicos publicados e 99% das pa-
tentes depositadas por residentes, os artigos científicos apresentaram 
um coeficiente de correlação de r=0,97 (Pearson), e as patentes um 
coeficiente relativamente menor de r=0,76 (Pearson). Adicionalmente, 
para o mesmo conjunto de países, foi estimado o coeficiente de corre-
lação (Pearson) entre os artigos científicos e o número de solicitações 
de patentes de residentes, atingindo um valor de r=0,87. Essa última 
correlação visou identificar se, em nível internacional, a produção 
científica e os pedidos de patentes por residentes evoluem quantita-
tivamente em conjunto e de forma aproximada. O resultado obtido 
indica que se pode esperar com razoável probabilidade que a evolução 
dos dois indicadores se dê no mesmo sentido e em ritmo aproximado. 
O Gráfico 1 mostra a relação entre essas duas variáveis, sem incluir, 
contudo, China e EUA, de forma a evitar a distorção da visualização.

Gráfico 1 • Publicações científicas (2013) e PNB (2015) – países selecionados

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Banco Mundial disponíveis no site. 
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No entanto, a análise do caso brasileiro, ao contrário do que sugeri-
riam estatísticas gerais, mostra uma assimetria entre o desempenho 
científico e a atividade inovadora indicada pela solicitação de pa-
tentes. O crescimento acentuado da produção científica, 880%, no 
período 1993-2014, parece ter contribuído bem menos que o espe-
rado para a geração de inovações tecnológicas no país, medida pelo 
aumento dos pedidos de patentes de residentes no INPI, que foi de 
91%, no período. 

Categoria explicativa de 
base econômica
A economia brasileira faz parte do grupo preso na armadilha da renda 
média (conceito desenvolvido pelo Banco Mundial) e do grupo dos 
Brics, ocupando posição de relativo destaque no plano mundial. Em 
2015, ela registrou o nono lugar no ranking do PIB, atrás apenas de 
países desenvolvidos como EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, 
França e Itália, além de emergentes como China e Índia. É a maior 
economia da América Latina, representando uma vez e meia a eco-
nomia mexicana – segunda colocada no PIB na região – e mais de 
três vezes a economia argentina, terceira no ranking regional. Tem 
posição intermediária no grupo dos Brics, atrás de China e Índia, 
mas PIB superior a Rússia e África do Sul. 

De fato, por quase três décadas desde os anos 1950, a economia brasi-
leira experimentou um notável crescimento econômico caracterizado 
por catching up tecnológico, transformação estrutural e diversificação 
da base industrial, em grande parte resultado de políticas industriais 
ativas e intervencionismo estatal – a chamada industrialização por 
substituição de importações –, que levaram o país à posição de sexta 
indústria manufatureira do mundo já na década de 1980. 
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Dois traços marcaram a industrialização e o período de crescimento 
da economia brasileira. O primeiro foi apoiar-se simultaneamente 
em três grupos distintos de empresas (estatais, estrangeiras e priva-
das nacionais, construídas em grande medida a partir do apoio do 
Estado) (EVANS, 1979), com importância relativa diferenciada em 
diferentes momentos. O segundo foi um processo de industrialização  
enraizado na importação de tecnologia estrangeira – diretamente por meio  
de contratos de licenciamento de patentes ou know-how; por meio da 
importação de máquinas e equipamentos; ou por meio da participação 
estrangeira (detentora da tecnologia) no capital. Esses dois aspectos 
juntos são importantes para a compreensão das questões da base em-
presarial e estrutura industrial brasileira com limitações à capacidade 
de inovar (e gerar patentes).

Somente no fim dessa longa trajetória, na virada das décadas de 1970 
e 1980, surgiram esforços de inovação e desenvolvimento tecnoló-
gico, apoiados por uma política governamental ativa. No entanto, 
além do esgotamento natural dos ganhos de importar a tecnologia 
estrangeira – principalmente à medida que a economia caminhava 
para setores mais intensivos em valor agregado e tecnologia, nos 
quais as estratégias de mercado dos detentores dessas tecnologias 
não contemplavam o licenciamento a terceiros –, a crise da dívida 
dos anos 1980 e as medidas de ajustamento subsequentes interrom-
peram a trajetória virtuosa de crescimento e deram novos contornos 
à estrutura industrial e à base empresarial da economia brasileira. 

O ajuste macroeconômico de 1990 compreendeu a liberalização co-
mercial e financeira, a desregulamentação econômica e a reconstrução 
de um arcabouço legal-institucional semelhante ao das economias 
desenvolvidas, como a modernização das normas de propriedade 
intelectual, que resultaram na desnacionalização e internacionaliza-
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ção de setores, no desaparecimento ou na concentração de empresas 
nacionais, na privatização de empresas estatais, na redução da di-
versidade produtiva e no desmantelamento de cadeias de produção. 
O resultado não foi o esperado processo de desenvolvimento, mas 
um longo período de baixo crescimento da economia e de queda 
da proporção investimento/PIB em relação aos resultados dos anos 
1970 (Tabela 2). 

Tabela 2 • Taxa média de crescimento do PIB industrial e participação do 
investimento no PIB (%)

1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2004 

Crescimento  
do PIB industrial

9,38 0,45 2,12 2,16

Investimento/PIB 21,87 21,92 19,41 19,02

Fonte: Ipeadata apud Suzigan et al. (2007).

Desde então, o crescimento econômico brasileiro tem estado cir-
cunscrito a breves momentos de expansão do mercado domés-
tico ou, na década de 2000, das exportações de recursos naturais 
em meio ao processo de desindustrialização e de especialização 
em commodities da economia brasileira (NASSIF, 2008; LOURES; 
OREI RO; PASSOS, 2006). De acordo com Palma (2005), isso es-
taria ocorrendo antes mesmo de alcançar um nível de renda real 
per capita considerado um turning point para uma economia avan-
çada, quando se torna um fenômeno natural do desenvolvimento 
capitalista e não uma desindustrialização precoce. De fato, somente 
quando a economia atingisse um estágio de maturidade, a perda na 
participação da indústria transformadora no PIB poderia ser acei-
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ta como natural (KALDOR, 1966). Embora a perda de participa-
ção da manufatura no PIB tenha sido habitual no desenvolvimento  
econômico em função do crescimento da renda e do aumento do  
setor de serviços, em economias em posição intermediária de  
desenvolvimento, esse fato seria menos um resultado natural  
do desenvolvimento e mais um sinal desindustrialização precoce, 
com efeitos sobre a capacidade brasileira de inovação. 

O crescimento recente da China e sua forte demanda por commodities 
contribuíram para a expansão recente da economia brasileira, puxada 
por exportações e convertendo déficits comerciais da década de 1990 
em superávits nos anos 2000. Entre 2004 e 2008, a economia brasileira 
recuperou maiores taxas de crescimento do PIB, em média 4,82% ao 
ano, superior ao observado nas últimas décadas, mas muito aquém da 
década de 1970. O breve impacto da crise financeira internacional foi 
logo revertido e o forte crescimento da economia de mais de 7% foi 
alcançado em 2010, como resultado das políticas anticíclicas. De fato, 
o mercado interno e a forte expansão do crédito foram os principais 
impulsionadores do crescimento econômico recente, que não se mostrou 
sustentável, provavelmente ligado à baixa participação do investimento 
na economia, com exceção dos curtos ciclos de investimento, como de 
2006 a 2008, ou impulsionado por políticas públicas, como entre 2009 
e 2013, logo retomando a tendência de baixa, ao contrário de outras 
economias (Gráfico 2). Em 2016, o investimento representou apenas 
16,9% do PIB, o mais baixo nível desde 1996.

A dificuldade de ampliar o papel do investimento no crescimento do 
PIB está ligada, em alguma medida, ao longo processo de perda da 
importância relativa da indústria de transformação no PIB quanto 
ao valor agregado; uma tendência de queda verificada desde um pico 
alcançado em 1985 até atingir em 2015 (11,4% do PIB) o nível mais 
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baixo dos últimos cinquenta anos e muito inferior a China e Coreia 
do Sul7 e até mesmo Argentina e México (Gráfico 3). Atualmente, a 
participação da manufatura no PIB de China e Coreia é semelhante 
ao que foi no Brasil no fim da década de 1980. Esse fato levanta dú-
vidas não só sobre a capacidade de inovação da economia brasileira 
como até mesmo sobre sua efetiva capacidade de aprendizado do 
conhecimento sem a existência de produção industrial expressiva. 

Gráfico 2 • Investimento/PIB – anos e países selecionados

Fonte: Site do International Monetary Fund (IMF). 

7	 As economias asiáticas são as que hoje representam a maior parcela do valor adicionado 
pela indústria de transformação no mundo.
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Gráfico 3 • Valor agregado pela indústria de transformação no PIB (%) – 
1965-2015 – países selecionados

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Banco Mundial. 

O período recente evidencia as dificuldades de sustentação do cresci-
mento em economias que não atingiram determinado nível de renda e 
sem uma indústria de transformação forte, o que requereria maior nível 
de investimento. Para isso, a política industrial torna-se insuficiente se 
não existir coordenação com a política macroeconômica, principalmente 
câmbio e juros. As economias asiáticas, pelo contrário, mantiveram 
taxas de crescimento elevadas e sustentáveis   com base em uma política 
econômica coordenada de longo prazo, que tem apoiado altos níveis de 
participação e investimento na indústria de transformação, permitin-
do capacitação em imitação e inovação. A Coreia foi uma das poucas 
economias que superaram a armadilha de renda média. Atualmente a 
China mostra trajetória semelhante, saltando do 17º para o segundo 
lugar no PIB mundial, sendo o investimento e a proporção da indústria 
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no PIB de 33% e 43%, em 2015, respectivamente, assumindo o papel 
de fábrica mundial e provável candidata ao clube das economias de 
alta renda. As economias de mais rápido crescimento são, em média, 
aquelas com menor perda de relevância da indústria, exportações de 
alta tecnologia e evidências de inovação.

As exportações de alta tecnologia no total das exportações de ma-
nufaturados indicam a competitividade internacional de segmentos 
mais sofisticados da indústria de transformação e, no caso do Brasil, 
apresentam fraco desempenho diante desses países (Gráfico 4). Em 
síntese, as economias que mais crescem são também, em média, as que 
mostram menor perda de importância relativa da manufatura, maior 
expansão das exportações de alta tecnologia e melhores indicadores 
de inovação tecnológica. 

Gráfico 4 • Exportações de alta tecnologia/exportações totais de 
manufaturados (%)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Banco Mundial.
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Os economistas há muito reconhecem o importante papel da indús-
tria como motor de crescimento no desenvolvimento econômico. 
Como lembram Agénor e Dihn (2013), foram raras as economias que 
se desenvolveram sem uma indústria de transformação, passando pri-
meiro de sociedade agrária para outra mais impulsionada pela indús-
tria antes de começar a apoiar-se nos serviços como motor do cres-
cimento e emprego.8A estrutura produtiva de cada país, os padrões 
de competição e as características da empresa (tamanho, origem de 
capital, concentração), bem como o aparato institucional e as políti-
cas públicas, influenciam o ritmo do progresso técnico e da inovação, 
que, por seu turno, determinam a estrutura econômica futura, com 
maior ou menor dinamismo tecnológico. Mudanças estruturais em 
direção a indústrias tecnológicas mais avançadas e transferência de 
trabalhadores para essas atividades levaram a expressivos ganhos de 
produtividade, capacidade inovadora e competitividade econômica. 
A dependência apenas de atividades com capacidades preexistentes 
significa que uma transformação estrutural puramente baseada no 
mercado será muito lenta, envolvendo saltos em menor número e 
distante do que seria socialmente ideal (CHANG, 2003). 

O desenvolvimento econômico é um processo pelo qual a mudança 
estrutural ocorre e os recursos são realocados do setor tradicional para 
a indústria manufatureira (especialmente aqueles tecnologicamente 
mais sofisticados). De acordo com Nassif et al. (2013), quanto mais 

8 A preocupação com a indústria de transformação reacendeu no período recente. 
O crescimento expressivo das economias emergentes e a crise econômica nos países 
desenvolvidos reavivaram o debate mundial sobre a importância da indústria de 
transformação e das políticas industriais. Na segunda campanha, o presidente Barack 
Obama manifestou preocupação com a participação da indústria americana no PIB, 
com a competitividade da economia e com sua liderança inovadora, propondo um plano 
para revitalizar a produção (“manufatura avançada”). Na Europa, a ênfase tem sido a 
“reindustrialização” (FLASH ECONOMICS, 2013), e a França chegou a criar o Ministério 
da Reindustrialização (Ministère du Redressement Productif).
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um país tem uma indústria de transformação formada por segmentos 
que operam sob retornos crescentes estáticos e dinâmicos de escala, 
mais rápido é seu processo de catching up. Além disso, boa parte da 
capacitação tecnológica é acumulada por meio da produção e de ex-
periências concretas e do “conhecimento coletivo” incorporado em 
rotinas organizacionais e memórias institucionais (CHANG, 2003), 
associadas a atividades de P&D estruturadas e perenes ou permanentes, 
internas às empresas ou em cooperação com outras instituições. Assim, 
a estrutura industrial é importante para o desenvolvimento econômico 
e para inovações comercialmente bem-sucedidas, em particular em 
economias em processo de aprendizado e construção de capacitações.

Essa perda de importância da produção manufatureira foi acompanhada 
pelo concomitante encolhimento das empresas brasileiras, em número e 
relevância, sejam estatais ou privadas nacionais. Poucas delas se destacam 
no cenário mundial, especialmente nos rankings das empresas inovado-
ras. A Tabela 3 resume os dados de pesquisa da União Europeia com as 
2.500 empresas que mais investiram em P&D no mundo em 2015. Um 
montante de € 695,9 bilhões em P&D foi gasto por 2.500 empresas que 
acumularam vendas de € 17,7 trilhões e lucros de € 1,5 trilhão naquele 
ano. Desse conjunto, fazem parte apenas nove empresas brasileiras (0,4% 
do número total), que gastaram em conjunto € 1.659,2 milhões em P&D 
(0,2% do total). Tais empresas operam nos setores de petróleo (Petro-
bras, 235º lugar), mineração (Vale, 266ª), aeroespacial (Embraer, 280ª), 
engenharia industrial (Weg, 1.183ª), software (TOTVS, 1.228ª), alimentos 
(Brazil Foods – BRF, 1.384ª), química (Braskem, 1.621ª), energia (CPFL 
Energia, 2.098ª) e construção (Gafisa, 2.252ª). São, na maioria, empresas 
que atuam em segmentos como recursos naturais ou indústrias de baixa 
intensidade tecnológica. É notável o contraste com a China, também 
uma das economias de renda média, pelo impressionante número de 
empresas participantes do ranking (327), comparável ao Japão e ultrapas-
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sada apenas pelos Estados Unidos, embora com gasto em P&D não tão 
expressivo (representa 30% dos gastos efetuados por um número muito 
menor de empresas alemãs). O contraste é ainda mais surpreendente se 
lembrarmos que Brasil e China gastavam em P&D quase o mesmo índice 
de 1% do PIB no início dos anos 2000.

Tabela 3 • Ranking mundial de P&D – 2.500 empresas – 2016

Nº de empresas Gastos P&D 2015 

(€ milhões)

Vendas 2015-

2016 (€ milhões)

Intensidade 

média P&D

Amostra de países presos na armadilha da renda média alta (upper middle income)

Argentina 1 55,2 598,7 9,2%

Brasil 9 1.659,2 125.953,5 1,3%

Chile  -  -  -  -

China 327 49.832,2 1.978.868,5 2,5%

Malásia 4 98,0 62.264,6 0,2%

México 2 99,3 16.924,1 0,6%

Rússia 3 516,0 127.642,4 0,4%

África do Sul 1 97,2 n.d. 

Tailândia 1 50,7 1.194,7 4,2%

Amostra de países de renda alta (high income)

Coreia do Sul 75 25.412,3 822.472,5 3,1%

Alemanha 132 69.806,2 1.714.075,6 4,1%

EUA 837 268.555,5 4.518.761,5 5,9%

Japão 356 99.925,8 2.859.596,2 3,5%

Total 2.500 695.962,8 17.686.786,2  -

Fonte: Adaptado de IRI/JRC. 
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Além das empresas de países desenvolvidos consolidados, há um 
número crescente e expressivo de grandes empresas e grupos da 
região da Ásia em posições relevantes no cenário mundial. Anual-
mente, mais e mais empresas (nacionais) da região passam a cons-
tar de rankings mundiais de empresas importantes nos respectivos 
mercados e no mercado mundial, tais como as conhecidas coreanas 
Hyundai, Samsung e LG, empresas como Lenovo, ZTE e Huawei,  
da China, e novas empresas como a HTC, de Taiwan, entre muitas 
outras, em variados setores (a Fabulous 50 List) (FORBES, 2016). 
Nota-se a ausência de empresas brasileiras, ou mesmo latino-ame-
ricanas, nesses rankings, em número e porte comparável, seja em 
produção, vendas e P&D, o que se reflete em indicadores de ino-
vação e, como será visto, em sua baixa presença entre os principais 
atores que depositam patentes.

Essas características da estrutura produtiva e do tecido empresarial 
brasileiro podem ser um ponto de partida para entender seu baixo 
desempenho inovador e o consequente baixo interesse de residen-
tes pela propriedade intelectual na forma de patentes de invenção, 
comparativamente aos países desenvolvidos e mesmo às economias 
asiáticas emergentes.

Categoria explicativa do 
sistema de inovação
A inovação é crucial para o desenvolvimento econômico, para o 
aumento da produtividade e para a competitividade. O lançamento 
de produtos novos ou radicalmente melhorados é elemento funda-
mental na concorrência, constituindo um dos principais motores do 
crescimento das economias. 
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O progresso técnico tem forte correlação com a qualificação científica 
de um país (FREEMAN; SOETE, 1999) e, portanto, em uma pers-
pectiva de longo prazo, de mudanças de estrutura produtiva voltada 
para atividades com maior valor agregado e intensidade tecnológica. 
O reconhecimento do papel da inovação para o desenvolvimento 
econômico guiou as políticas de inovação e os esforços para construir 
um sistema nacional de inovação (LUNDVALL, 1992; NELSON, 1993; 
FREEMAN, 1988) que abranja os diversos atores, a interação entre 
eles e o ambiente no qual eles interagem. A inovação compreende um 
sistema complexo que foi retratado pelo conceito formal do sistema 
de inovação, uma construção conceitual para capturar a interação 
entre setor produtivo, universidades e instituições de pesquisa, mas 
que, conforme ressaltado por Lundvall (2007), contempla também 
dimensões do sistema educacional e do mercado de trabalho, além 
do governo e respectivas políticas públicas (políticas de ciência, 
tecnologia e inovação, políticas educacionais, industriais e aquelas 
de natureza macroeconômica). Esse autor observa que tais sistemas 
são evolucionários e path dependent, motivo pelo qual evoluem de 
maneira amplamente não planejada e em formas muito variadas em 
decorrência de especificidades históricas, culturais e econômicas. 

A inovação é gerada em sistemas complexos (nacionais, setoriais e 
locais), cuja questão mais importante a ressaltar é a natureza econô-
mica da inovação e sua dimensão monopolista, objeto fundamental 
da dinâmica competitiva do mercado. A negligência dessa natureza 
econômica da inovação levou a muitos erros na concepção de polí-
ticas públicas.

O Brasil tem um amplo sistema nacional de inovação, composto de 
empresas, instituições acadêmicas e de pesquisa, agências de financia-
mento e reguladoras, além de leis e normas estabelecidas para ordenar 
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sua interação. A fragilidade do sistema de inovação brasileiro reside, 
atualmente, em uma indústria minguante e em uma base empresarial 
frágil. Com baixo perfil inovador, essa base é composta de empresas 
privadas nacionais que, em sua maioria, têm baixa relevância nos 
mercados em que atuam e um conjunto pequeno de empresas estatais 
na esfera produtiva, além de empresas estrangeiras com lógica de 
inovação não pautada por critérios “nacionais”.

A parte institucional foi construída a partir de um amplo conjunto 
de políticas públicas com início na década de 1950 com a criação 
da Campanha Nacional para o Melhoramento do Pessoal de Nível 
Superior (hoje Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de  
Nível Superior – Capes, do Ministério da Educação) e do Conselho 
Nacional de Pesquisas (hoje Conselho de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico – CNPq). O CNPq era originalmente voltado para o 
apoio à capacitação de recursos humanos, por meio de bolsas de estudo, 
junto com a Capes, e criação de unidades de pesquisa abrangendo as 
áreas acadêmica e científica. Suas atividades foram complementadas 
na década seguinte pela criação do Funtec, no BNDES, o qual foi 
transferido para a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) quando 
de sua criação, que financia inovações e administra o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Em meados 
dos anos 1980, foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), 
que apenas recentemente incorporou inovação ao nome (MCTI) e, 
atualmente, contempla também as funções do antigo Ministério 
das Comunicações, resultante da opção de um modelo institucional 
centralizado de política de CT&I, apesar da existência de ações es-
palhadas por vários ministérios e esferas do governo.

Tal modelo, semelhante, por exemplo, ao francês, se de um lado teve 
a vantagem de fortalecer e prestigiar a área supostamente articulan-
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do ciência e tecnologia sob o mesmo guarda-chuva institucional, de 
outro teve a desvantagem de “afastar” a política pública, que formula 
e opera de um foco mais articulado e coordenado com outras polí-
ticas econômicas, como ocorria quando as agências hoje vinculadas 
ao MCTI (CNPq e Finep) estavam subordinadas, com BNDES e 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), à então poderosa 
Secretaria de Planejamento da Presidência da República (Seplan). 
Um arranjo dessa natureza estaria mais próximo do modelo insti-
tucional alemão, ou mesmo de diversos países asiáticos. O arranjo 
institucional brasileiro também difere do modelo norte-americano, 
em que cada departamento de Estado formula e executa sua política 
(setorial) de inovação e tecnologia.

Apesar das sucessivas mudanças no aparato legal-institucional e da 
reformulação da política de inovação para dar maior orientação à 
demanda (e menos à oferta), inclusive por meio do estímulo à maior 
articulação entre universidades/instituições públicas de pesquisa e 
empresas (BASTOS, 2012), o modelo centralizado prevaleceu, ainda 
que envolvendo problemas de coordenação e articulação entre as 
diferentes políticas e agências. As mudanças legais-institucionais das 
últimas décadas produziram resultados que serão vistos na atividade 
de patentes, principalmente uma alta propensão das universidades a 
patentear, em detrimento das empresas.

A orientação clara em favor da inovação é recente. Após as primeiras 
iniciativas de apoio à inovação na década de 1970, com a criação do 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Companhia 
Nacional (Adten) na Finep, novas medidas ocorreram na década de 
1990, desde incentivos fiscais para a inovação empresarial no início 
da década até a criação posterior de fundos setoriais de ciência e 
tecnologia, que corresponderam a fontes novas e estáveis de recursos 
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do FNDCT, a Lei de Inovação e a “Lei do Bem”. Além de aumentar 
os recursos para a política de inovação (por meio de subvenções, 
incentivos fiscais e crédito), tais iniciativas visaram fomentar a 
pesquisa colaborativa universidade-indústria, o empreendedorismo 
e o maior envolvimento de pesquisadores em trabalho em tempo 
parcial nas empresas. 

O FNDCT, que tradicionalmente esteve orientado para o apoio à pesquisa 
científica e acadêmica, mudou de foco para promover a articulação e a 
cooperação entre instituições de ensino e pesquisa com empresas. No 
entanto, ainda que a ideia e a concepção do projeto de inovação usual-
mente surjam na empresa, a liderança do pedido de financiamento não 
reembolsável é da universidade/instituição de pesquisa, que, a partir 
de restrições da nova legislação, é a titular dos direitos de propriedade 
intelectual resultante da pesquisa colaborativa e consequentemente 
quem licencia os direitos de exploração da patente (sem exclusividade) 
à empresa coparticipante da pesquisa colaborativa –  desse modo, pode 
licenciar a terceiras empresas, concorrentes daquela.9 Por fim, a partir 
de meados da década de 2000, o BNDES passou a apoiar a inovação por 
meio de concessão de financiamentos reembolsáveis e não reembolsáveis, 
atuando paralelamente à Finep (com instrumentos e operacionalização 
similares), inclusive com as novas fontes de recursos asseguradas pelo 
Programa de Sustentação do Investimento (PSI) criado no conjunto das 
medidas da política anticíclica de 2009. No período recente, surgiram 
novos atores no sistema nacional de inovação, alguns de natureza não 
governamental, como o Sistema Brasileiro de Tecnologia (Sibratec) e a 
Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).

9 Esses requisitos legais dos fundos setoriais podem, em parte, estar por trás da expressiva 
e crescente participação de universidades públicas no ranking das patentes de residentes 
no país.
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A importação de tecnologia e sua absorção/adaptação foram fun-
damentais para a industrialização dos países em desenvolvimento, 
mas receberam ênfase limitada na abordagem do sistema nacional de 
inovação em sua versão mais restrita. Essa constitui a principal crítica 
de Viotti (2002) à capacidade explicativa desse enfoque. Albuquerque 
(1996), por seu turno, não atribui as limitações do enfoque a suas 
características conceituais ou teóricas, mas ao estágio ainda imaturo 
dos sistemas de inovação de países como o Brasil, que explicariam 
resultados pouco promissores. O autor argumenta que existiriam três 
tipos diferenciados de sistemas nacionais de inovação: os sistemas dos 
países desenvolvidos, que asseguram a manutenção de sua liderança 
em inovação no plano mundial; os sistemas que se orientam para 
a simples difusão de inovações e absorção criativa da inovação do 
primeiro grupo; e sistemas de inovação imaturos, que não se comple-
taram, como o brasileiro, no qual foi constituída uma infraestrutura 
mínima de ciência e tecnologia mas com baixa articulação com o 
setor produtivo e, assim, contribuindo pouco para o desempenho 
econômico do país. Em síntese, o Brasil teria um sistema científico e 
tecnológico que ainda não conseguiu se transformar em um sistema 
nacional de inovação maduro. O autor recorre a Freeman (1988) 
para lembrar que sistemas de inovação são efetivos quando apoiam 
processos de aprendizado (learning by doing e learning by interacting) 
nos setores-chave da economia.

No caso brasileiro, a liderança expressiva de depósitos de pedidos de 
patentes é de não residentes. Entre os residentes, a liderança cabe 
às universidades e instituições de pesquisas. No entanto, patentes 
são usualmente instrumentos de proteção de mercado, típicos de 
empresas. Desse modo, o que surpreende no caso brasileiro não é 
(só ou principalmente) a grande presença de instituições de ensino 
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e pesquisa com atividade de patenteamento, mas a ausência expres-
siva de empresas nacionais. Isso muito provavelmente está ligado 
ao conjunto cada vez menor de empresas nacionais (privadas ou 
estatais) atuando em setores com maior intensidade tecnológica na 
economia brasileira ou à baixa incidência de atividades tecnológi-
cas e de inovação por parte delas, seja por sua quase completa falta 
de capacitação para inovar, seja pela falta de necessidade de inovar 
(em função de mercados protegidos por tarifas e outras barreiras à 
concorrência e/ou presença de empresas monopolistas), seja ainda 
pelas próprias exigências da competição nos mercados (nos quais 
a presença de concorrentes estrangeiros, por exemplo, exija que as 
empresas nacionais comprem tecnologias, com vistas à modernização 
tecnológica, em vez de se engajarem em um processo de mais longo 
prazo e mais incertezas de inovar e desenvolver tecnologias). 

Uma observação adicional em relação a nosso sistema de inovação 
é que em economias como a brasileira, com viés de curto prazo 
(decorrente do longo período de alta inflação, altas taxas de juros e 
sobrevalorização da moeda local), a competição no mercado local, 
seja com fortes empresas estrangeiras ou mesmo com importações 
(por causa do câmbio), desestimula a inovação e o desenvolvimento 
tecnológico (que resultariam em patentes). Não inovam pela falta 
de uma cultura de inovação, mas pelos longos prazos de maturação, 
pelo risco financeiro e tecnológico inerente, pelo custo oportunidade 
e pela intensidade da concorrência. Tais fatos induzem as empresas 
nacionais a comprar tecnologia externa (licenciando patentes, reali-
zando contratos de know-how, inclusive em troca de participações no 
capital, ou embutida em máquinas e equipamentos), ou se resignar 
a inovações incrementais e secundárias (as quais, usualmente, não 
são passíveis de patenteamento). Ainda que monopólios possam de-
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sestimular inovações, o mesmo pode ocorrer em função da intensa 
concorrência nos mercados. Patentes não são somente indicadores 
de inovação e C&T dos governos, mas um dos mais importantes 
instrumentos de competição das empresas.

Lundvall (2007) atribui ao que denomina falsos “paradoxos da inovação” o 
uso diverso da versão original de sistema nacional de inovação, empregado 
em um sentido mais estreito. O ator argumenta que só com a definição 
ampla de sistema nacional de inovação é possível estabelecer o elo entre 
inovação e crescimento econômico. Nesse sentido, deve contemplar a 
infraestrutura científica, mas também foco nas instituições e organizações 
que apoiam a criação de competências e aprendizado nos mercados de 
trabalho, na educação e na vida profissional. É a leitura mais estreita do 
sistema de inovação que está presente nos estudos que se concentram 
na inovação baseada na ciência, na infraestrutura tecnológica formal e 
em políticas que visam quase exclusivamente estimular investimento em 
P&D, particularmente em setores de alta tecnologia – mesmo quando 
o aprendizado organizacional dentro e entre as empresas é fracamente 
desenvolvido e onde há pouco foco nas necessidades dos usuários. Em 
outras palavras, Lundvall (2007) atribui os paradoxos à fraqueza da análise 
teórica e aos indicadores nos quais se baseia. 

Críticas ao caráter difuso, pouco teórico e, consequentemente, pou-
co funcional do conceito de sistema nacional de inovação têm sido 
rechaçadas. Lundvall (2007), por exemplo, considera que essa aborda-
gem funcionalista não percebe que sistemas sociais só teriam as funções 
que lhes são atribuídas: no caso do sistema nacional de inovação, sua 
função é de não apenas “buscar a inovação”, mas de contribuir para o 
desempenho econômico por meio dos processos de criação e difusão 
do conhecimento. Políticas que estimulem a corrida por patentes 
negligenciam o aprendizado e a construção de competências que 
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ocorrem durante essa corrida e acabam tendo conclusões estreitas 
sobre o papel do governo no estímulo à inovação.

Lundvall (2007) lembra ainda que o mainstream econômico tende a se 
ater à ideia de que somente os conceitos quantitativos em oposição 
aos conceitos qualitativos podem ser aceitos como científicos. O autor 
considera que uma razão para o viés no sentido de interpretações 
restritas dos sistemas de inovação é que é muito mais fácil desenvol-
ver análises quantitativas de P&D e patentes do que medir as formas 
organizacionais e os resultados da aprendizagem organizacional.

Categoria explicativa:  
da validade do paradoxo
Com vistas a testar a “efetividade” das publicações científicas, para 
avaliar a intensidade da interação com a inovação dos países, foi 
elaborado um “coeficiente de efetividade”, ou seja, a razão entre as 
publicações técnicas e científicas e os pedidos de patentes para um 
conjunto de 39 países. Ainda que constitua um indicador genérico, 
calculado para um único ponto no tempo e uma amostra restrita 
de países, este poderia ser encarado como uma proxy da intensida-
de da articulação entre universidades e empresas, supondo que as 
primeiras são aquelas que majoritariamente geram as publicações, 
enquanto as empresas seriam as candidatas naturais a depositantes 
de pedidos de patentes (embora no caso brasileiro essa hipótese não 
se confirme, como será visto). Em um segundo momento, realizou-se 
uma correlação entre o coeficiente de efetividade e a participação 
percentual dos capitais estrangeiros no PIB dos países.

Com exceção da Rússia, os resultados indicam que as economias 
mais inovadoras são justamente aquelas que apresentaram os maio-
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res coeficientes: Coreia, Japão, China, EUA e Alemanha. Por outro 
lado, Brasil, México, Argentina e Malásia, economias em estágio de 
desenvolvimento semelhante, incluídas na armadilha da renda média, 
apresentam coeficientes baixos e muito similares (Gráfico 5).

Gráfico 5  • Coeficiente de efetividade das publicações científicas em 
inovação medido por pedidos de patentes – 39 países

 Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Banco Mundial e da Unctad.

Em grande medida, a razão do baixo coeficiente na economia brasi-
leira pode estar associada às idiossincrasias do sistema de patentes 
ou à natureza incompleta do sistema nacional de inovação do país. 
No Brasil, da mesma forma que em outras economias inseridas na 
armadilha da renda média, principalmente localizadas na Améri-
ca Latina, boa parte das patentes é depositada por não residentes, 
ao passo que essa participação é expressivamente menor em paí-
ses como China e Rússia. Enquanto no Brasil, na Argentina e no 
México, a participação de não residentes nos depósitos de patentes 
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é expressiva, na China é de apenas 14% (Gráfico 6). Essa participa-
ção é também pouco expressiva nas economias de alta renda.

Gráfico 6 • Patentes por natureza do depositante – residentes e não 
residentes – 2014

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Banco Mundial.

Além disso, em praticamente todas as economias latino-americanas, a 
participação de não residentes tem aumentado no tempo. No Brasil, as 
patentes de não residentes representavam 68% do total em 1990. Em 
2014, dos cerca de trinta mil pedidos de patentes no país, quase 26 mil 
foram de não residentes, ou seja, em torno de 87%. A razão entre paten-
tes solicitadas por não residentes e as solicitadas por residentes apare-
ce na Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología – Iberoamericana e 
Interamericana (Ricyt) com a denominação de “taxa de dependência”.

A explicação da idiossincrasia talvez esteja na forte presença do capital 
estrangeiro nessas economias, e que, por um lado, também estaria por trás 
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do baixo patenteamento no país (são as empresas que mais patenteiam no 
país, mas, mesmo assim, em nível bem inferior aos dos países de origem).

Como consequência, foi calculada a correlação entre o coeficiente de 
efetividade e a participação percentual dos capitais estrangeiros no 
PIB dos países da amostra (36 países, para os quais existia informação), 
com o coeficiente (Pearson) obtido de r= -0,73. Esse resultado indica, 
a princípio, a possibilidade de que haja uma relação inversa entre 
o coeficiente de efetividade e a participação percentual do capital 
estrangeiro no PIB, ou seja, quanto maior a participação do capital 
estrangeiro no PIB dos países, menor o coeficiente de efetividade 
(Gráfico 7). Essa relação induz à necessidade de uma reflexão mais 
aprofundadas sobre as interações e reflexos da atuação das subsidiárias 
locais com o sistema de inovação nos respectivos países onde atuam.

Gráfico 7 • Coeficiente de efetividade (log) (eixo x) e participação percentual 
do capital estrangeiro no PIB (log) (eixo y) – 36 países selecionados

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Banco Mundial e da Unctad.
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Outra especificidade do sistema de inovação brasileiro é que não 
são as empresas, como ocorre no mundo inteiro, as principais pa-
tenteadoras, mas instituições de ensino e pesquisa, principalmente 
universidades. No ranking dos cinquenta maiores depositantes de 
patentes de invenção do Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial (INPI), as universidades e instituições de pesquisa respondem 
por dois terços do total (Tabela 4). E essa participação tem crescido 
expressivamente, passando de 2% do total de pedidos de patentes 
de não residentes em 2000 para 16% em 2012 (0,38% do total de 
residentes e não residentes), em face do crescimento de 1.054% dos 
pedidos de patentes de universidades diante de uma expansão de 
apenas 51% dos pedidos de residentes (e 82% de não residentes). 

Tabela 4 • Cinquenta maiores depositantes residentes de patentes de 
invenção no Brasil

2013 2014 2015

Empresas 13 12 13

Nacionais 7 6 7

Estrangeiras 6 6 6

Universidades e instituições de pesquisa 34 33 33

Federais 25 24 24

Estaduais e municipais 7 8 7

Privadas 2 1 2

Pessoas físicas 3 3 3

Outros 0 2 1

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do INPI.
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Assunção (2000) constatou maior interesse das universidades brasi-
leiras pelo sistema de patentes a partir da nova Lei de Propriedade 
Industrial (Lei 9.279/96), que superou as limitações da legislação 
anterior e estendeu a possibilidade de proteção a campos tecnoló-
gicos em que é forte a pesquisa universitária (química, biotecno-
logia e alimentos). No entanto, apesar desse maior interesse, não 
parece nada comparável a situação atual que, em grande medida, 
seria resultante da política pública. A Universidade de Campinas 
(Unicamp), por exemplo, terceira no ranking de pedidos de residen-
tes, teria depositado 52 patentes no ano de 2015, o que representa 
44% de todos os seus 119 pedidos de patentes de invenção ao longo 
de toda a década de 1990. De forma semelhante, a Universidade de 
São Paulo (USP) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
depositaram, respectivamente, 44 e 56 pedidos em 2015, em vista de 
68 e 35 pedidos de patentes de invenção da década de 1990. 

Dados compilados por Albuquerque (1996) corroboram a presença 
predominante das instituições de ensino e pesquisa entre os principais 
depositantes de pedidos de patentes de invenção no Brasil como um 
fenômeno recente e, em grande medida, derivado da política pública. 
Estatísticas elaboradas por esse autor indicam que, ao contrário, o 
papel de destaque cabia às empresas: 57% do total, em 1986 (64% em 
1989 e em 1993), enquanto as universidades e instituições de pesquisas 
respondiam por 3% do total (3% em 1989 e 2% em 1993). Essa constata-
ção parece óbvia quando se observa que a maior parte dos dispêndios  
em P&D no país é do setor público. Dados do MCTI indicam  
que, em 2014, por exemplo, o dispêndio de P&D foi estimado em 1,27% 
do PIB, do qual 0,67% do PIB (53% do total) é dispêndio do setor público. 

A Tabela 5 mostra o ranking dos vinte principais depositantes de 
patentes em 2015, ilustrando a situação brasileira (que praticamente 
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não diverge de anos anteriores, com exceção da queda de quatro posi-
ções da USP), na qual predominam universidades entre os principais 
depositantes residentes de pedidos de patentes de invenção, com 
apenas quatro empresas em uma lista de vinte instituições. 

Tabela 5 • Ranking dos depositantes residentes de patentes – 2015

Ranking Nome Nº de patentes Part. no total – residentes

1 Whirlpool 90 1,9

2 UFMG 56 1,2

3 Unicamp 52 1,1

4 UFPR 50 1,1

5 Petrobras 48 1,0

6 USP 44 0,9

7 Fundação CPQD 37 0,8

8 Univ. Estadual Paulista Julio de 

Mesquita Filho

33 0,7

9 Vale 32 0,7

10 UFRGS 32 0,7

11 UFRN 28 0,6

12 UFPE 27 0,6

13 UFCE 25 0,5

14 Oki Brasil Ind. e Com. Produtos  

e Técn. Automação

25 0,5

15 UFSM 23 0,5

16 UTFPR 21 0,5

17 UFBA 19 0,4

18 UFPA 19 0,4

19 UFPB 18 0,4

20 UFSC 18 0,4

Fonte: INPI (2016). 
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As tabelas 6 e 7 mostram os vinte maiores depositantes de pedi-
dos de patentes no Escritório Americano de Patentes (USPTO) e 
no Escritório Europeu de Patentes (EPO), respectivamente, evi-
denciando o papel de destaque das empresas e não das universi-
dades e instituições de pesquisa. 

A Tabela 6 mostra que, entre 2010 e 2015, as maiores instituições 
patenteadoras no Escritório Americano de Patentes (USPTO) 
foram empresas que apresentaram certa regularidade nas posições 
relativas e, consequentemente, nas áreas respectivas de conheci-
mento, de acordo com as grandes ondas de inovações tecnológicas 
atuais, principalmente relacionadas a eletrônica, computação e 
comunicação. International Business Machines (IBM), que figu-
ra na liderança do ranking de pa tentes desde 1996, com número 
crescente, Samsung, Canon (que alterna entre a terceira e a quarta 
posição desde 1998), Toshiba, General Electric, Intel, Microsoft, 
LG Electronics, Hitachi, Ricoh e Seiko Epson estão entre as vinte 
maiores em todo o período. Sony e Siemens AG só não aparece-
ram no ranking das líderes em 2014. Google, Qualcomm e Apple, 
que não apareciam em anos anteriores, tiveram rápida ascensão. 
A primeira aparece desde 2011, a segunda desde 2012 e a terceira 
desde 2013. A Qualcomm saltou da sexagésima posição em 1999 
para a quarta em 2015 (uma escalada média de pelo menos quatro 
posições por ano). No ranking dos trezentos maiores titulares de 
patentes concedidas pelo USPTO em 2015, constam apenas 18 
universidades e instituições de pesquisas (23 em 2014 e 22 em 
2013). Em 2015, a Universidade da Califórnia registrou 489 pa-
tentes, ocupando a liderança no conjunto das universidades que 
obtiveram patentes concedidas no escritório americano, mas que 
representa pouco mais de 6% das 7.440 patentes obtidas pela IBM, 
líder geral das patentes do USPTO.
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Tabela 6 • Principais empresas patenteadoras no USPTO – 2010-2015

2015

Empresa Nº de patentes

International Business Machines Corp. 7.440

Samsung Electronics Co., Ltd. 5.059

Canon K.K. 4.239

Qualcomm, Inc. 3.209

Google, Inc. 3.195

Toshiba Corp. 2.793

General Electric Co. 2.629

Intel Corp. 2.625

Microsoft Corp. 2.471

Sony Corp. 2.448

LG Electronics Inc. 2.241

Apple, Inc. 1.937

Samsung Display Co., Ltd. 1.825

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 1.758

Hitachi, Ltd. 1.704

Toyota Jidosha K.K. 1.636

Ricoh Co., Ltd. 1.618

Seiko Epson Corp. 1.618

Medtronic Inc. 1.582

Siemens AG 1.488

2014

International Business Machines Corp. 7.481

Samsung Electronics Co., Ltd. 4.936

Canon K.K. 4.172

Sony Corp. 3.214

Microsoft Corp. 2.983

(continua)
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(continuação)

2014

Empresa Nº de patentes

Google, Inc. 2.881

Toshiba Corp. 2.850

Qualcomm, Inc. 2.706

Panasonic Corp. 2.394

General Electric Co. 2.293

LG Electronics Inc. 2.119

Hitachi, Ltd. 2.030

Apple, Inc. 2.003

Intel Corp. 1.965

AT&T Corp. 1.896

Fujitsu Ltd. 1.812

Medtronic Inc. 1.716

Seiko Epson Corp. 1.660

Ricoh Co., Ltd. 1.634

Hewlett-Packard Co. 1.631

2013

International Business Machines Corp. 6.788

Samsung Electronics Co., Ltd. 4.652

Canon K.K. 3.918

Sony Corp. 3.316

LG Electronics Inc. 3.117

Microsoft Corp. 2.814

Toshiba Corp. 2.679

Panasonic Corp. 2.649

Hitachi, Ltd. 2.399

Google, Inc. 2.190

Qualcomm, Inc. 2.182

(continua)
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(continuação)

2013

Empresa Nº de patentes

General Electric Co. 2.086

Siemens AG 1.828

Fujitsu Ltd. 1.802

Apple, Inc. 1.775

Intel Corp. 1.730

AT&T Corp. 1.658

General Motors Corp. 1.621

Seiko Epson Corp. 1.488

Ricoh Co., Ltd. 1.469

2012

International Business Machines Corp. 6.457

Samsung Electronics Co., Ltd. 5.043

Sony Corp. 3.608

Canon K.K. 3.307

Panasonic Corp. 2.829

Hitachi, Ltd. 2.723

Microsoft Corp. 2.704

LG Electronics Inc. 2.682

Toshiba Corp. 2.601

General Electric Co. 2.040

Siemens Corp. 2.000

Fujitsu Ltd. 1.923

Toyota Jidosha K.K. 1.491

Qualcomm, Inc. 1.471

Seiko Epson Corp. 1.454

Hewlett-Packard Co. 1.445

Ricoh Co., Ltd. 1.407

(continua)
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(continuação)

2012

Empresa Nº de patentes

AT&T Corp. 1.406

General Motors Corp. 1.374

Intel Corp. 1.287

2011

International Business Machines Corp. 6.148

Samsung Electronics Co., Ltd. 4.868

Canon K.K. 2.922

Hitachi, Ltd. 2.857

Panasonic Corp. 2.689

Toshiba Corp. 2.666

Microsoft Corp. 2.368

Sony Corp. 2.265

Fujitsu Ltd. 1.762

Siemens Corp. 1.698

General Electric Co. 1.697

Seiko Epson Corp. 1.525

LG Electronics Inc. 1.404

Hewlett-Packard Co. 1.360

AT&T Corp. 1.325

Ricoh Co., Ltd. 1.246

Intel Corp. 1.244

Broadcom Corp. 1.164

Toyota Jidosha K.K. 1.140

General Motors Corp. 1.092

2010

International Business Machines Corp. 5.866

(continua)
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(continuação)

2010

Empresa Nº de patentes

Samsung Electronics Co., Ltd. 4.518

Microsoft Corp 3.121

Hitachi, Ltd. 2.852

Canon K.K. 2.656

Panasonic Corp. 2.536

Toshiba Corp. 2.212

Sony Corp. 2.130

Siemens Corp. 1.743

Intel Corp. 1.652

Fujitsu Ltd. 1.646

Hewllet-Packard Co. 1.596

General Electric Co. 1.516

LG Electronics Inc. 1.488

Seiko Epson Corp. 1.438

NEC Corp. 1.283

Oracle 1.222

Ricoh Co., Ltd. 1.198

Cisco Technology, Inc. 1.114

Honeywell International, Inc. 1.074

Fonte: Disponível em <www.ipo.org>. Acesso em: 22 fev. 2017.

As principais depositantes no Escritório Europeu de Patentes 
(EPO) são apresentadas na Tabela 7 e também evidenciam que os 
principais patenteadores são empresas, com a mesma regularidade 
ao longo do tempo, em setores relacionados com a liderança das 
empresas europeias (Basf, Bayer, Robert Bosch, Siemens). Nenhuma 
instituição de ensino e pesquisa faz parte das vinte maiores paten-
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teadoras. A participação de universidades e instituições de pesqui-
sas é de menos de 6% do total de patentes depositadas no EPO nos 
últimos quatro anos, contrastando fortemente com a participação 
média de 35% do total dos depósitos de patentes de universidades 
nos últimos três anos no INPI. A grande maioria (quase dois terços 
do total) foi depositada por grandes empresas, seguidas por peque-
nas e médias empresas e pessoas físicas (28% do total, em média).

Tabela 7 • Principais empresas patenteadoras no EPO – 2012-2015

2015

Empresa Nº de patentes

Philips 2.402

Samsung 2.366

LG 2.091

Huawei 1.953

Siemens 1.894

United Technologies 1.869

Qualcomm 1.705

Robert Bosch 1.493

Basf 1.384

General Electric 1.316

Ericsson 1.283

Intel 1.039

Toyota Motor 1.034

Microsoft 921

Bayer 877

Sony 875

ZTE 870

(continua)
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(continuação)

2015

Empresa Nº de patentes

Nokia 866

Panasonic 856

Johnson & Johnson 799

2014

Samsung 2.541

Philips 2.317

Siemens 2.133

LG 1.638

Huawei 1.600

Basf 1.530

Qualcomm 1.459

Robert Bosch 1.438

Ericsson 1.347

Intel 1.054

Nokia 1.040

Toyota Motor 948

Sony 942

Panasonic 901

United Technologies 890

DSM N.V. 854

General Electric 838

Bayer 809

Alcatel Lucent 769

Technicolor 745

2013

Samsung 2.833

Siemens 1.974

(continua)
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(continuação)

2013

Empresa Nº de patentes

Philips 1.839

LG 1.648

Basf 1.577

Robert Bosch 1.574

Mitsubishi 1.327

General Electric 1.257

Qualcomm 1.204

Ericsson 1.184

Huawei 1.077

Panasonic 1.055

Toyota Motor 894

Hitachi 874

Sony 855

Bayer 850

Alcatel Lucent 806

Eads 783

Nokia 761

Fujitsu 722

2012

Samsung 2.289

Siemens 2.193

Basf 1.713

General Electric 1.702

LG 1.635

Robert Bosch 1.456

Qualcomm 1.381

(continua)
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(continuação)

2012

Empresa Nº de patentes

Mitsubishi 1.344

Ericsson 1.189

ZTE 1.184

Panasonic 1.169

Philips 1.160

Sony 1.098

Research In Motion 1.011

Bayer 884

Alcatel Lucent 872

Hitachi 830

Huawei 830

Eads 818

United Technologies 777

Fonte: Disponível em: <www.epo.org>. Acesso em: 23 fev. 2017.

Apesar da proeminência das universidades no caso brasileiro e da pre-
sença de grandes empresas nacionais, como Petrobras e Vale, o maior 
depositante residente é uma filial de empresa estrangeira, a Whirpool, 
do setor de eletrodomésticos, linha branca, fato que indicaria uma po-
tencial estratégia diferenciada de inovação em relação à maioria das 
empresas estrangeiras. A Whirpool brasileira é o resultado da aquisi-
ção e da fusão de duas empresas, Embraco e Multibras, em 2006. Em 
estudo realizado por Sennes e Britto Filho (2011) sobre os principais 
patenteadores originários do Brasil e com patentes concedidas pelo 
USPTO no período 1994-2008, a Embraco já constava como a segunda 
maior patenteadora e a Multibras como a quinta, indicando que ambas 
já tinham tradição em atividades inovadoras locais, o que os dados da 
Tabela 5 indicam ter sido mantida após a aquisição. 
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A especificidade do caso brasileiro também se dá no nível dos setores/
áreas tecnológicas priorizados nas patentes. O Gráfico 8 evidencia 
a assimetria existente entre o Brasil e o conjunto dos países de alta 
renda com relação às áreas de conhecimento das patentes. Uma das 
principais vantagens de utilizar estatísticas de patentes apontadas 
por Nesta e Patel (2004) é que patentes fornecem informações sobre 
o fato de os países estarem se especializando em tecnologias com 
perspectivas de introdução de futuros produtos e processos ou em 
tecnologias que conduzem a poucas oportunidades.

Gráfico 8 • Percentual de patentes por área tecnológica – Brasil e o grupo 
de países de alta renda

Fonte: Elaboração própria, com base em dados de Thomson Reuters.
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Os países desenvolvidos lideram as principais ondas tecnológicas atuais 
em setores nos quais suas empresas dominam e, consequentemente, 
registram a maioria de suas patentes em áreas de conhecimento corre-
latas. Nesses países, quase 50% das patentes estão relacionadas a nove 
áreas de conhecimento (tecnologia da informação, máquinas elétricas, 
comunicação digital, tecnologia médica, semicondutores, transportes, 
“mensuração”, tecnologia audiovisual e ótica), de um total de 36.

No Brasil, entretanto, as patentes estão concentradas em áreas 
distintas. Mais de 50% delas são das áreas de engenharia civil,  
outras máquinas especiais, transporte, tecnologia médica,  
“manuseio”, máquinas elétricas, farmacêutica e móveis. Apesar das difi-
culdades de comparação entre a classificação das áreas de conhecimento 
das patentes e a classificação dos setores industriais e suas respectivas 
empresas, percebe-se, a princípio, que são áreas (tais como engenharia 
civil, máquinas elétricas, móveis, outras máquinas e farmacêutica) em 
que há alguma presença de empresas de capital nacional. Por outro lado, 
patentes em setores como tecnologia da informação, comunicação digital 
e semicondutores são numericamente inexpressivas no caso brasileiro. 
Nesses setores, a presença de subsidiárias de empresas estrangeiras é 
predominante ou a produção local é inexistente, como no caso de chips 
de aparelhos celulares e computadores. 

O maior número de patentes em áreas de conhecimento relacionadas 
a setores com forte presença de empresas nacionais não se dá somente 
pelo maior número de solicitações de patentes por parte delas em geral 
porque realizam maior escopo de atividades de inovação, mas tam-
bém porque atuam nesses mercados com maior grau de competição. 
Tal fato induziria as subsidiárias a depositar pedidos de patentes no 
país como forma adicional de proteção das suas inovações ou como 
barreira à atuação de concorrentes nesses mercados.
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Sendo assim, apesar da forte presença na indústria brasileira de 
subsidiárias de empresas estrangeiras que dominam as novas on-
das tecnológicas mundiais e detêm forte capacitação tecnológica 
e de inovação, os dados sugerem que tais empresas não priorizam 
atividades de P&D no país com resultados patenteáveis e, assim, 
parecem interagir pouco com o sistema nacional de inovação bra-
sileiro. Portanto, patenteiam pouco como residentes no país. 

Em síntese, o forte investimento, principalmente público, de apoio 
e fomento à atividade de pesquisa no país contribuiu pouco para 
a o incentivo à inovação, medido pela solicitação de patentes, 
reforçando ou construindo um tipo de paradoxo da inovação 
no Brasil. Estimulou e fortaleceu a pesquisa nas universidades e 
centros de pesquisas, mas falhou na interação e na indução de ati-
vidades de P&D mais complexas, que resultassem em patentes, por 
parte das empresas, e na ausência da concepção de instrumentos 
que pudessem lidar com as tendências geradas pela fragilização 
de sua estrutura industrial e a variedade do tecido empresarial 
existente no país.

Os dados analisados sugerem grande assimetria entre o desempenho 
científico e a atividade de patenteamento, de forma que, ao con-
trário do que sugeriria o senso comum, o crescimento da produção 
científica e acadêmica contribuiu pouco para a geração de inovações 
no país, medida por depósitos de pedidos de patentes. 

Apesar da longa tradição das políticas de ciência e tecnologia 
(C&T) do país, seu viés sempre foi de políticas de oferta e, nesse 
sentido, de fomento científico. Houve uma reorientação explíci-
ta a favor da inovação na década de 1990, inclusive com aportes 
de recursos e criação de fontes próprias de recursos em substi-
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tuição à tradicional instabilidade orçamentária. No entanto, a 
arrecadação efetiva dos recursos projetados só ocorreu bem mais 
tarde, em 2010, tanto por requisitos operacionais quanto por 
cortes orçamentários de recursos para atendimento aos ajustes 
fiscais e subordinação à política macroeconômica. Ainda que os 
gastos em P&D em relação ao PIB tenham registrado crescimento 
acumulado de 23,7%, entre 2000 e 2013 (o que não é muito com-
parado com a expansão acumulada de 124,4% da China, princi-
palmente considerando o tamanho do PIB chinês), apresentaram 
grande flutuação anual ao longo do período. Ainda assim, houve 
uma contribuição efetiva dessas políticas e recursos para melhor  
performance nos indicadores de inovação.

Ainda assim, o modelo legal-institucional de incentivo à inovação 
ainda é incompleto e necessita de ajustes em sua concepção. Como 
é o caso das potenciais interações entre universidade e empresas, 
nas quais o apoio à inovação, com recursos não reembolsáveis, é 
feito de forma indireta, e em que a universidade e as instituições de 
pesquisas, sob a égide do apoio a projetos colaborativos de pesquisa 
e desenvolvimento, acabam exercendo papel de liderança. São esses 
atores os tomadores dos recursos e, pelas determinações legais, os 
titulares dos direitos de propriedade intelectual sobre os resultados 
das pesquisas na forma de patentes, mesmo que o embrião das pes-
quisas tenha sido gestado nas empresas. A dificuldade da obtenção 
da propriedade da patente resultante por parte das empresas pode 
ser um forte desestímulo à interação de universidades e empresas 
e, consequentemente, ao interesse das empresas, seja nacional ou 
filial de estrangeira, para a realização de atividades de P&D mais 
complexas indutoras de patentes no país.
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Considerações finais
O processo de industrialização brasileiro, baseado em um modelo 
composto por um conjunto misto de atores quanto à origem do 
capital – empresas de capital nacional privado, subsidiárias de 
empresas estrangeiras e empresas estatais– e tecnologias prove-
nientes do exterior, resultou em mudança estrutural na economia 
brasileira que criou uma estrutura industrial ampla e diversificada, 
a qual contribuiu decisivamente para o aumento da renda do país, 
que alcançou o status de renda média e importante economia de 
industrialização tardia.

No entanto, o baixo dinamismo econômico dos últimos trinta anos, 
com exceção de breves períodos, com perda da importância absoluta 
e da relevância de sua indústria de transformação, teve reflexos 
em seu desempenho econômico e sua trajetória de capacitação e 
catching up tecnológico.

A política de ciência, tecnologia e inovação foi ampla e diversificada 
a partir de meados da década de 1970, tanto em matéria de recursos 
como de instrumentos, dando sustentação à industrialização e à ca-
pacitação do país, com a criação de diversos instrumentos de apoio às 
atividades científicas e tecnológicas, para universidades, assim como 
para empresas. Embora os montantes de recursos tenham apresenta-
do grande flutuação ao longo dos anos, políticas explícitas de apoio 
às atividades científicas e de P&D foram constantes durante todo o 
período, ainda que centradas na absorção das tecnologias importadas. 
Como resultado, o Brasil atingiu uma posição relevante no ranking 
mundial da produção científica, passando de 21ª para 13ª economia 
em um período de vinte anos e alcançando posição de destaque em 
várias áreas de conhecimento científico e setores industriais.
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Outros países com industrialização tardia adotaram políticas ati-
vas de industrialização e de C&T e inovação no mesmo período, 
atingindo diferentes estágios de industrialização e inovação. Alguns 
com instituições, políticas e instrumentos semelhantes ao Brasil, 
como Argentina, México e África do Sul, enquanto outros, princi-
palmente na Ásia, como Japão, Coreia, Taiwan e agora China, com 
instituições, políticas e instrumentos diferentes. 

É reconhecido pela literatura de desenvolvimento econômico  
que a evolução da produção industrial está associada ao  
desenvolvimento tecnológico. Este, por seu turno, está ligado  
ao desenvolvimento científico. As atividades científicas e de P&D,  
na universidade, em instituições de pesquisa e nas empresas, são ge-
radoras de componentes nos quais o progresso técnico se materializa.

A identificação e a mensuração para efeito de análise das atividades 
de inovação são realizadas por meio de indicadores gerados pelas 
instituições responsáveis pela operacionalização de seus resultados, 
abrangendo publicações em revistas especializadas, patentes de ins-
tituições e as empresas que inovam. Os indicadores cada vez mais 
empregados como proxy da capacitação científica e inovação são 
gerados com base em publicações de artigos e citações em revistas 
especializadas, depósito e patentes concedidas e dispêndio com P&D.

O presente trabalho pretende contribuir em alguma medida, ain-
da que de forma preliminar e ilustrativa, para a análise da relação 
entre produção científica e patentes, tendo sido observada uma 
situação peculiar, ou mesmo paradoxal, no caso brasileiro. Os dados 
utilizados indicaram um ritmo de produção científica que permitiu 
alcançar níveis compatíveis, em algumas áreas do conhecimento, 
com vários países desenvolvidos, apesar da geração de patentes, 
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principalmente por residentes, que coloca o país num nível bem 
inferior. O paradoxo, na verdade, reside na capacidade do país 
de acompanhar a trajetória mundial em publicações científicas, 
embora sem conseguir aumentar a geração de patentes. A situação 
paradoxal é reforçada pelo fato de que, no Brasil, ao contrário dos 
países analisados comparativamente e do que sugeriria o senso 
comum, a maioria das patentes solicitadas por residentes não é de 
empresas, mas de universidades e instituições de pesquisa. Por fim, 
o maior crescimento dos pedidos de patentes ocorre, entretanto, 
no conjunto dos não residentes, isto é, empresas estrangeiras, mas 
mesmo nesse caso em número bastante inferior aos dados de de-
pósitos realizados em outros países.

Os dados internacionais reforçam a situação paradoxal. Obser-
va-se uma forte correlação entre produção científica e depósito 
de patentes, além de os principais agentes patenteadores serem 
empresas, em particular as de maior porte. Mesmo nos demais 
países de industrialização tardia, o desempenho em patentes tem 
sido superior ao Brasil, como nos casos de China, Coreia, Taiwan, 
Rússia e Índia, onde os indicadores são semelhantes aos dos países 
desenvolvidos. Foi também identificada uma correlação negativa e 
relativamente forte entre o coeficiente de efetividade – razão que 
representaria a intensidade da relação entre produção científica e 
geração de patentes – e a representatividade da participação do ca-
pital estrangeiro para uma amostra significativa de países, impondo 
a necessidade de maior reflexão sobre o potencial de interação com 
subsidiárias locais para estratégias de intensificação das atividades 
tecnológicas do país.

As causas para a situação paradoxal encontrada são variadas e 
precisariam ser estudadas com mais detalhes e maior profundidade. 
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Os estudos devem levar em consideração as diferenças entre os 
agentes econômicos envolvidos, os respectivos sistemas nacionais 
de inovação, setores, empresas e estrutura industrial.

Os dados da situação paradoxal indicam que as políticas de apoio 
à inovação evoluíram no país com sucesso parcial, demandando 
adaptação para induzir a inovação e atividades de P&D mais 
complexas e maior intensidade tecnológica, que possibilitem a 
geração de patentes pelas empresas, de modo a fortalecer a efetiva 
autonomia tecnológica e a capacidade competitiva, por meio da 
incorporação de novos instrumentos que incrementem a absorção 
do crescente potencial de inovações oriundas das universidades 
e centros de pesquisas. 

Paradoxos entre o ritmo do progresso científico e o ritmo das ino-
vações vêm sendo tratados pela literatura, especificamente para 
União Europeia e a Suécia, na qual o presente trabalho buscou os 
elementos de análise e avaliação do paradoxo brasileiro na tipologia 
proposta por Fragkandreas (2015). Embora se baseie em preocu-
pações comuns, a situação brasileira, com as particularidades do 
seu sistema nacional de inovação, de sua estrutura industrial e da 
composição do seu tecido empresarial, é suficientemente diferen-
ciada para induzir estudos individualizados e obter respostas únicas.

Por fim, é importante que as políticas de inovação no Brasil não 
estejam incorrendo no que vem sendo apontado por autores como 
Lundvall (2007) como a grande falha das políticas europeias, em 
que o debate sobre os paradoxos de inovação teria desencadeado 
esforços para articular universidades e indústrias e ido longe demais 
ao ver a universidade ideal como uma “fábrica de inovação”.
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Introdução
Os termos “manufatura avançada” ou “indústria 4.0” têm sido muito 
mencionados nos últimos anos, porém, no Brasil e no mundo, refe-
rem-se a tema ainda incipiente. O assunto está diretamente ligado às 
discussões sobre como será o futuro da manufatura – por exemplo, 
se será integralmente digital; flexível em seus processos de produ-
ção; com produtos customizados de acordo com as preferências dos 
consumidores; novos modelos de negócios; etc. – e vem sendo objeto 
de ações relevantes de política industrial nas nações desenvolvidas, 
notadamente Estados Unidos da América (EUA) e Alemanha, com 
o objetivo de garantir a liderança tecnológica mundial.

Com o intuito de trazer essa discussão para o BNDES, seu De-
partamento de Bens de Capital, Mobilidade e Defesa organizou 
um seminário com a participação de membros da academia, de 
instituições tecnológicas e de empresas. Basicamente, o evento foi 
dividido em quatro mesas de debate: nas duas primeiras, foram 
abordados aspectos mais conceituais, com o intuito de introduzir 
o tema; nas duas seguintes, foram apresentadas iniciativas para o 
desenvolvimento e a implantação da manufatura avançada no Brasil.

Na primeira mesa, discutiu-se a importância da adoção de políti-
ca industrial e de inovação em um momento em que esse tipo de 
iniciativa novamente ganha força nas nações desenvolvidas. O foco 
era mostrar a influência exercida pela política industrial para que 
o país seja capaz de criar novos segmentos e formas de produzir, 
tendo a inovação um papel central no alcance desses objetivos. 
Ressalte-se que políticas dessa natureza revelam o caráter não 
espontâneo e dependente de estímulos públicos para que o avanço 
tecnológico ocorra.
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Na segunda mesa, foram abordadas as experiências existentes em ma-
nufatura avançada. A partir disso, pôde-se contextualizar o conceito 
de manufatura avançada/indústria 4.0 e obter uma sistematização e 
descrição das principais experiências internacionais e ações no tema. 
Além disso, buscou-se uma reflexão crítica a respeito de sua aclamação 
como a “4ª Revolução Industrial” e enfatizou-se o caráter transversal 
das diversas tecnologias habilitadoras – em especial, enfatizando a 
integração de tecnologias já existentes.

Na terceira mesa, os institutos de ciência e tecnologia (ICT) abordaram 
sua infraestrutura e alguns dos projetos em andamento, bem como o que 
consideram que deveria ser feito para que o Brasil consiga desenvolver 
uma “manufatura avançada”. Para seu desenvolvimento, é particular-
mente relevante a estruturação de uma robusta infraestrutura, que seja 
capaz de impulsionar o domínio de tecnologias habilitadoras e que dê 
suporte à formação/reforço de industrial commons.1 Assim, discutiu-se 
a infraestrutura de inovação disponível para apoio às atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) no Brasil, bem como 
os esforços para desenvolvimento de tecnologias habilitadoras no país.

Na quarta mesa, algumas empresas foram convidadas para comentar 
desenvolvimentos e aplicações relativos ao tema, visto que, ainda que 
muitas tecnologias habilitadoras tenham um alcance transversal, as 
oportunidades podem ser maiores ou menores a depender do setor.

É importante notar que praticamente não há experiência de desen-
volvimento econômico que não passe pelo fortalecimento do tecido 

1  O termo traça paralelo com a “tragédia dos comuns”. Na “tragédia dos comuns”, agentes 
individuais, agindo em seu próprio interesse, podem se comportar de forma contrária aos 
interesses de longo prazo de um grupo maior. A indústria também tem seus “commons”, 
que podem incluir o know-how relacionado a pesquisa e desenvolvimento, engenharia e 
competências relacionadas às tecnologias específicas.
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industrial. Por isso, o apoio ao fortalecimento da indústria está, 
historicamente, entre as mais relevantes preocupações do BNDES. 
Aliás, foi essa uma das raisons d’être para a criação do BNDES, que 
participou ativamente da formação da indústria de base, da indústria 
de bens de capital e dos segmentos high-tech, como o de tecnologia 
da informação e de comunicação (TIC) e o de fármacos.

“Preocupação” parece um termo adequado, pois a dinâmica recente 
da indústria brasileira (mas também de economias desenvolvidas) 
mostra perdas quantitativas e qualitativas. A indústria vem perden-
do participação relativa no produto interno bruto (PIB), ao mesmo 
tempo que nosso parque industrial sofre para alcançar níveis mais 
elevados de produtividade e perfil tecnológico que possam dar maior 
competitividade ao sistema econômico brasileiro.

Foram essas as questões que pautaram as estratégias dos EUA e da 
Alemanha. No entanto, vários são os países que vêm empreendendo 
políticas de relocalização ou consolidação de sua posição industrial, 
em um contexto de acirramento da competição global. China, Japão, 
Coreia do Sul, Reino Unido e Austrália são exemplos de países que 
também participam desse movimento.

As iniciativas dos diversos países congregam diretrizes gerais e ela-
boram projetos específicos – com viés mission-oriented – com vistas a 
endereçar desafios previamente definidos por cada país, valendo-se 
do desenvolvimento de tecnologias habilitadoras.

Assim, é fato que o tema política industrial mais uma vez retornou 
ao cerne do debate, especialmente nos mais importantes países in-
dustriais. Nesse contexto, o Brasil precisa empreender esforços para 
tornar sua base produtiva industrial mais complexa e diversificada 
para que alcance um posicionamento mais competitivo nos merca-
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dos mundiais. Se, por um lado, países como o Brasil não partem do 
mesmo patamar que os países desenvolvidos, por outro, não deixa de 
ser verdade que a discussão sobre manufatura avançada é incipiente 
no mundo e, portanto, trata-se de uma corrida apenas iniciada.

Nunca é demais lembrar que a indústria é um setor extremamente valioso 
e diferenciado, seja por sua importância para o crescimento econômico, 
da produtividade e do emprego qualificado, seja por sua capacidade de 
gerar demanda por serviços de alta produtividade (fortemente ligados 
a ela). Além disso, existem sinergias que são potencializadas pela proxi-
midade entre atividades de “chão de fábrica” e de engenharia. É possível 
argumentar que o processo de desenvolvimento tecnológico e de inovação 
está associado ao processo de produção, e a proximidade das equipes 
de desenvolvimento em relação ao “chão de fábrica” é relevante para o 
processo inovativo. Dessa forma, a indústria continua, obrigatoriamente, 
exercendo papel crucial como motor do crescimento econômico.

Como fazer o Brasil mudar seu portfólio rumo a produtos de maior valor 
agregado? Ao contrário do que virou senso comum, a discussão não deve 
ser reduzida apenas a “como se produz”. Ao se levar em conta que alguns 
setores/atividades são naturalmente mais produtivos que outros, pode-se 
concluir que o “que se produz” é vital para explicar os diferenciais de 
produtividade. Portanto, em última instância, é sua inserção produtiva 
que determinará primordialmente seu nível de produtividade.

O seminário mostrou que as experiências e os avanços tecnológicos 
esperados são dependentes de drivers para criar demanda para de-
terminados setores – seja via compras governamentais, diretamente,  
ou por meio do estabelecimento de desafios (mission-oriented). Só 
assim, por meio da incorporação em setores, as tecnologias habili-
tadoras ganham concretude. Isso é especialmente relevante se o país 
desejar ser produtor de novas tecnologias e não somente adotá-las.

Comunicação de participação no Seminário BNDES de Manufatura Avançada

437



Dessa maneira, considerando que as experiências discutidas reúnem 
ao menos três elementos-chave – drivers de demanda, desenvolvimen-
to de tecnologias habilitadoras e base empresarial local e robusta –, 
pode-se refletir sobre a implantação de iniciativas nesse estilo para o 
Brasil. Portanto, em que pese a complexidade do desafio, são três os 
grandes blocos de perguntas a serem feitas (e aqui podem-se apontar 
também alguns caminhos de resposta):

• Quais seriam os desafios ou projetos estruturantes que po-
deriam ancorar uma iniciativa brasileira? Aqui podem-se 
ressaltar os exemplos de óleo e gás (O&G), saúde, energias 
renováveis, aeroespacial e defesa e agricultura. Tais exem-
plos não se encerram, necessariamente, em si mesmos; de-
senvolvimentos no setor aeroespacial podem gerar aplica-
ções laterais em energias renováveis, por exemplo.

 − O&G: valorizar o potencial do pré-sal que fornece 
oportunidade rara para o país alcançar posição de van-
guarda no uso de novas tecnologias. Trata-se de se-
tor com altas perspectivas de investimento e cuja in-
fraestrutura laboratorial encontra-se avançada (por 
exemplo: a cláusula de P&D da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)2 re-
presenta mais de R$ 1 bilhão de aporte/ano e já há in-
fraestrutura montada; faltam projetos estruturantes). 

2  Nos contratos de concessão, a cláusula de P,D&I estabelece que os concessionários devem 
realizar despesas qualificadas como pesquisa e desenvolvimento em valor correspondente 
a 1% da receita bruta da produção dos campos que pagam participação especial. Nos 
contratos de partilha de produção e de cessão onerosa, o valor da obrigação corresponde 
a, respectivamente, 1% e 0,5% da receita bruta anual dos campos pertencentes aos blocos 
detalhados e delimitados nos respectivos contratos. Para mais detalhes, ver <http://www.anp.
gov.br/wwwanp/pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao/investimentos-em-p-d-i>.
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 − Energias renováveis: aqui, o contexto geral é de existên-
cia de investimentos expressivos e de longo prazo via lei-
lões de energia. Importante identificar rotas tecnológicas 
alternativas para melhoria da eficiência na produção de 
energia, adequadas às condições locais do país (por exem-
plo: aerogeradores adaptados às condições de vento brasi-
leiras; painéis solares com materiais alternativos como o 
grafeno e Oled; energia das marés; etc.). Há recursos via 
cláusula de P&D da Agência Nacional de Energia Elétrica  
(Aneel)3 e existe uma institucionalidade capacitada para 
tratar desses assuntos, envolvendo Ministério de Minas e 
Energia (MME), Empresa de Pesquisa Energéti ca (EPE), 
Aneel, BNDES e Finep.

 − Saúde: as políticas de compras públicas do Sistema Único 
de Saúde (SUS), já construídas, e as tecnologias associadas 
à manufatura podem ser úteis para a melhoria dos serviços 
de saúde e para a fabricação de medicamentos. Há diversas 
iniciativas nesse sentido, inclusive privadas.

 − Aeroespacial e defesa: aproveitar os projetos estruturantes 
do setor para estimular e gerar spillovers para outros seg-
mentos. É possível mencionar especificamente a família de 
caças Gripen adquiridos no âmbito do programa FX-2, em 
que está previsto acordo de transferência de tecnologia e 
desenvolvimento local de um conjunto de caças. O setor de 
defesa caracteriza-se pelo desenvolvimento de tecnologias 
duais, potencializando o efeito multiplicador da inovação.

3  No setor de energia elétrica, há um arcabouço similar ao mencionado para o setor de 
óleo e gás no item anterior. Para mais informações acerca do Programa de P&D da Aneel, 
ver <http://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d>.
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 − Agro: trata-se de setor tradicionalmente competitivo em que 
o Brasil tem desenvolvimento em toda a cadeia produtiva e 
uma base industrial constituída. Existem oportunidades, so-
bretudo, na agricultura de precisão e georreferenciada.

• Associada aos desafios, tem-se uma infraestrutura de ICTs 
com pesquisas relacionadas a diversas tecnologias habilita-
doras. Trata-se de promover o uso de tecnologias habilitadoras  
(automação, manufatura híbrida, materiais avançados etc.) 
em projetos estruturantes.

• Por fim, deve-se pensar em como utilizar a base industrial 
já existente no Brasil, historicamente constituída por gran-
des empresas multinacionais (que participam das iniciativas 
em manufatura avançada em seus países de origem), poucas 
grandes empresas de capital nacional e uma rede pulveriza-
da de empresas de menor porte, em contraste com a Alema-
nha, por exemplo, que, além de seus grandes conglomerados, 
possui uma densa rede de grandes empresas e empresas de 
médio porte (os hidden champions do mittelstand).

Um quarto elemento é o emprego, tema que tem sido raramente abordado. 
Diversos relatórios de consultorias destacam os benefícios advindos das 
novas tecnologias em matéria de produtividade e de emprego – diz-se 
que as novas técnicas produtivas trarão mais automatização e requererão 
trabalhadores mais qualificados, absorvendo rapidamente aqueles que 
vierem a perder seus empregos. Se o futuro assim provar, tanto melhor; 
mas, por ora, essa é certamente uma questão que merece ser debatida e 
que deve ser considerada na elaboração de políticas públicas. Em geral, 
prevalece uma visão mais “otimista”, muito embora haja uma longa con-
trovérsia na literatura econômica a respeito da relação entre tecnologia e 
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emprego. Essa questão é enfatizada desde Ricardo.4 Alguns contrapontos 
atuais à visão predominante podem ser encontrados em De Weck et al. 
(2013)5 e, especialmente, em Frey e Osborne (2013),6 que aponta para 
um potencial de geração de desemprego. 

É preciso uma estratégia de desenvolvimento para a indústria. Nunca 
é demais reforçar que o desenvolvimento industrial não se dará de 
forma espontânea – especialmente no momento atual de acirrada 
competição global em que diversos países formulam e implementam 
suas novas estratégias. Desse modo, a inserção brasileira no tema deve 
ser pensada a partir desse contexto e da estratégia desejada pelo país.

A presente comunicação está estruturada em cinco seções, além desta 
introdução. Na próxima seção, encontra-se um resumo do conteúdo 
abordado pelos palestrantes na abertura do evento. Nas quatro se-
ções subsequentes – referentes a cada uma das mesas –, constam as 
principais ideias expostas pelos palestrantes, no formato de tópicos, 
visando preservar o sentido original das apresentações.

Abertura
A abertura do seminário foi conduzida por Maria Silvia Bastos  
Marques, presidente do BNDES. Maria Silvia contextualizou o Seminá-
rio BNDES de Manufatura Avançada como o segundo promovido pelo 

4  RICARDO, D. On the principles of political economy and taxation. 1817.  In: 
SRAFFA, P. (ed.). Works and correspondence of David Ricardo, v. I. Cambridge University 
Press, 1951.

5  DE WECK, O. et al.  Trends in advanced manufacturing technology innovation. In: 
LOCKE, R.; WELLHAUSEN, R. (orgs.). Production in the innovation economy. Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), 2013. 

6  FREY, C. B.; OSBORNE, M. A. The future of employment: how susceptible are jobs to 
computerisation? Oxford University Programme on the Impacts of Future Technology, 2013. 
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BNDES no período recente, denotando a importância conferida pelo 
Banco à indústria.7

Segundo Maria Silvia, o BNDES é um indutor do crescimento 
econômico e é importante pensar não apenas na atuação de curto 
prazo, mas especialmente no médio e longo prazo. Como objetivo do 
seminário, foi apontada a discussão sobre de que forma uma política 
pública pode apoiar o desenvolvimento desse tema no Brasil. Ela 
também observou que se deve buscar entender como uma política 
pública, coordenada em conjunto com a iniciativa privada, pode 
ajudar a desenhar incentivos que favoreçam o avanço do tema.

Em sua fala, levantou algumas questões: como estimular a infraestrutura 
de inovação necessária para as atividades de P,D&I? Como a cadeia de 
fornecedores vai suportar o movimento de crescimento? Ainda segundo 
Maria Silvia, sua expectativa em relação ao seminário era obter insumos 
que contribuíssem para a definição de um plano de ação. 

Cláudia Prates, diretora da Área de Indústria e Serviço (AI) e da Área 
de Indústrias de Base (AIB) do BNDES, complementou a fala de Maria 
Silvia, chamando os presentes para discutir, obter um plano de ação e 
refletir sobre como o BNDES pode atuar. Alertou, ainda, que o BNDES 
vem refletindo sobre o assunto há algum tempo e que contratou um 
estudo sobre a internet das coisas, que se relaciona com o tema.8

Marcos Vinícius de Souza, secretário de inovação do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), trouxe em seguida 

7  Em 14 de outubro de 2016, foi realizado um seminário denominado “Indústria 
brasileira: desafio de políticas para o aumento da competitividade”.

8  O estudo ocorre no âmbito do Fundo de Estruturação de Projetos (BNDES FEP) e 
será realizado pelo consórcio formado pela McKinsey & Company, pela Fundação CPqD e 
pelo escritório Pereira Neto | Macedo Advogados.
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uma visão geral do ministério sobre o tema e um histórico de seu 
tratamento. No Governo Federal, esse tema surgiu inicialmente em 
2013-2014 no âmbito do projeto Plataformas do Conhecimento por 
sugestão do então presidente da Finep, Glauco Arbix. Posterior-
mente passou a ser objeto de estudo por parte de grupo de trabalho 
específico do governo brasileiro.

Atualmente a iniciativa é coordenada pelo MDIC em conjunto com o 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 
e conta com a participação de BNDES, Finep, Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), entre outros. O primeiro passo imaginado foi buscar 
entender (internamente no MDIC) do que se tratava esse tema e com 
quais outros países o Brasil está competindo. Em paralelo, a Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) contratou um estudo 
a fim de obter a percepção de quais são os principais competidores 
relevantes nessa iniciativa e o que cada um está fazendo em seu país 
(tendo por premissa que a motivação principal dos países avançados 
é trazer de volta sua indústria perdida).

Como parte dessa primeira etapa, e visando entender como o Bra-
sil está inserido, ao longo de 2015 e 2016, foram realizados diversos 
workshops congregando mais de 350 especialistas. Segundo Marcos 
Vinícius, pode-se dizer que esses workshops chamaram menos atenção 
pela profundidade com que tratou os temas e mais pela diversidade 
de possíveis preocupações e temas abordados – as diversas regiões do 
país, seus diferentes setores, os diferentes tamanhos de empresas levam 
a diferentes visões. Assim, a ação pode servir para fornecer um “mapa” 
da manufatura avançada no país.

Marcos Vinícius ainda anunciou que em 29 de novembro de 2016 (dia 
seguinte ao seminário em comento) seria realizado em Brasília o semi-
nário “Perspectivas de especialistas brasileiros sobre oportunidades e 
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desafios para a manufatura avançada no Brasil” com o objetivo de lançar 
o relatório resultante do conjunto de workshops realizado até o momento.9

Por fim, enfatizou que o que os países avançados estão fazendo é ra-
zoavelmente similar em todos os países estudados; por outro lado, o 
como é a maior questão: como estão atacando o problema, como estão 
desenvolvendo suas políticas.

João Emílio Gonçalves, gerente executivo da Unidade de Políticas In-
dustriais da CNI, enfatizou que, independentemente da denominação, 
está claro que se trata de iniciativas visando a reindustrialização.

João Emílio citou como exemplo a Alemanha, onde a indústria 4.0 é 
fundamental para sustentar a produtividade, ante o avanço de outros 
competidores, sobretudo asiáticos – cujas vantagens competitivas não 
se baseiam apenas em baixos custos salariais. O representante da CNI 
observou ainda que nos EUA as iniciativas estão no bojo da discus-
são sobre reindustrialização e que na Ásia o tema é visto como uma 
oportunidade de colocar o país no patamar das potências tradicionais.

Segundo João Emílio, a posição da CNI é a de que a transição para as 
novas formas de produção que caracterizam a indústria 4.0 será decisiva 
para a competitividade de muitos segmentos da indústria brasileira. 
A CNI vem empreendendo algumas ações: (i) Sondagem Especial In-
dústria 4.0; 10 e (ii) Desafios para a Indústria 4.0 no Brasil. 11 Ambos os 

9  Ver <http://www.mdic.gov.br/component/content/article?id=2128>, onde se pode 
acessar o relatório. Os temas prioritários podem ser agrupados em: tecnologias (quais 
seriam as tecnologias relevantes); setores (que setores teriam capacidade e estrutura de 
cadeia produtiva para absorver a manufatura avançada); recursos humanos (qual o tipo 
de trabalhador ou o tipo de engenheiro que será requerido pela indústria do futuro); 
infraestrutura tecnológica; e regulação.

10  Ver <http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-estatisticas/estatisticas/ 
2016/05/1,88118/sondesp-66-industria-4-0.html>, onde se pode acessar o relatório.

11  Ver <http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes-e-estatisticas/publicacoes/ 
2016/8/18,1174/desafios-para-industria-40-no-brasil.html>, onde se pode acessar o relatório.
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trabalhos destacam que, embora o tema esteja sendo mais difundido 
no setor privado, há muita falta de informação sobre o assunto.

Por fim, João Emílio destacou a importância da articulação institu-
cional dos diferentes órgãos de Estado. Frisou que o Estado precisa 
organizar adequadamente seus atores, utilizando-se de uma estraté-
gia integrada, e abrindo também a possibilidade de atuar por meio 
de diversos mecanismos: poder de compra do Estado, encomendas 
tecnológicas, subvenção, regulação setorial etc.

Por sua vez, Bernardo Gradin, representante da Mobilização Em-
presarial pela Inovação (MEI) e presidente da GranBio, chamou a 
atenção para a complexidade inerente à coordenação de um grupo 
de trabalho sobre o tema. No entanto, em sua visão, o maior desa-
fio é o “desafio da ignorância”: não se sabe ainda definir se o salto 
necessário para a manufatura avançada seria de fato um avanço 
tecnológico ou uma diferença de “modelo mental” industrial. 
Dessa forma, destacou que é preciso diagnosticar corretamente 
as necessidades brasileiras.

Mesa 1: Política industrial 
e de inovação

Mariano Laplane – Centro de Gestão 
e Estudos Estratégicos (CGEE)

• O tema pode ser colocado em uma perspectiva um pouco 
mais ampla, em relação a inovações disruptivas e o que isso 
significaria em matéria de política industrial. Obviamente, 
esse não é um tema novo, mas é algo crescente.
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• O McKinsey Global Institute Report, de 2013, e outros rela-
tórios citam diversas tecnologias do futuro – aquelas que 
teriam o poder de alterar radicalmente a maneira de produ-
zir e de consumir. Há uma lista enorme de tecnologias po-
tencialmente disruptivas.12 No entanto, o mais importante 
é apenas enfatizar que a percepção de que há um conjunto 
de tecnologias disruptivas já é algo bem difundido. Assim, é 
essencial identificar os atores relevantes e avaliar o grau de 
engajamento na exploração dessas oportunidades tecnológi-
cas percebidas.

• A respeito dos gastos mundiais em pesquisa e desenvolvi-
mento (P&D), percebe-se que as disparidades são enormes 
quanto a volume, intensidade de P&D etc. Por exemplo, há 
grande concentração dos gastos em P&D em países como 
EUA (26%), China (19,1%), Japão (8,7%), Alemanha (5,7%) e 
Coreia do Sul (4%). Ou seja, apenas esses países respondem 
por 63,5% de P&D no mundo.

• Os gastos em P&D não são igualmente distribuídos entre 
as atividades econômicas e também há grande concentração 
em segmentos industriais. A título de exemplo, a participa-
ção da indústria no total de despesas em P&D na Alemanha 
é de 89%, 87,7% na Coreia, 87,1% no Japão e 84% na China.13

• Há enorme esforço por parte de alguns países de explorar as 
possibilidades tecnológicas percebidas na indústria. Ao se 

12  Em especial, as seguintes tecnologias listadas pela McKinsey têm relação muito 
próxima com a manufatura avançada: automation of knowledge; internet of things; cloud 
technology; advanced robotics; 3D printing. Como segundo exemplo de relatório, o Rapport 
de Innovation de 2014 também cita algumas tecnologias.

13  Fonte: National Science Foundation Science and Engineering Indicators, 2014.
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tentar identificar o que determinados países estão procuran-
do fazer na área de indústria, nota-se que a rede estaduniden-
se National Network for Manufacturing Innovation talvez 
seja o projeto mais conhecido e ambicioso. Na Europa, há as 
plataformas tecnológicas europeias, o Fraunhofer alemão, o 
Catapult Programme do Reino Unido etc. Todas são inicia-
tivas concretas, porém os esforços apresentam caráter explo-
ratório e incipiente, visto que não são soluções tecnológicas 
simples e significam a digitalização da atividade industrial.

• Existem leituras mais otimistas e outras menos. Segundo 
uma pesquisa feita pela PwC,14 diversos empresários iden-
tificam que hoje já há um grau de engajamento significativo 
nesse processo e que o impacto da digitalização nos próxi-
mos cinco anos será grande. Por outro lado, a consultoria 
Gartner cita que estamos em um momento de “pico de exa-
gero” das expectativas sobre a indústria 4.0. Para a Gartner, 
nos próximos dez anos, os países ainda farão um esforço 
elevado de tentar tornar realidade algumas das coisas que a 
PwC já considera mais factível para os próximos cinco anos.

• Em relatórios como o da PwC, obtém-se um resumo do que 
seria um blueprint para a indústria 4.0, uma “receita de bolo” 
para uma empresa específica ser bem-sucedida em seu cami-
nho rumo à digitalização.15 Talvez seja mais simples construir 
um cardápio desse tipo para empresas isoladas, mas qual seria 
a estratégia, se pensarmos em matéria de país?

14  Ver <https://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/servicos/assets/consultoria-negocios/ 
2016/pwc-industry-4-survey-16.pdf>, onde se pode acessar o relatório.

15  Ver nota 14.
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• O desenho de uma estratégia de política industrial para ma-
nufatura avançada no Brasil não pode prescindir da análise 
de algumas características estruturais de nossa indústria: he-
terogeneidade inter e intrassetorial (porte, tecnologia, com-
petências etc.); empresas estrangeiras com presença significa-
tiva no Brasil (e cujos países de origem estão engajados com 
iniciativas no tema); temos razoável capacidade acumulada 
de recursos humanos e competência científica e tecnológica.

• Quanto à política industrial, já temos experiências que foram 
bastante ricas e com alguns esforços em inovação. Assim, a 
melhor maneira de explorar as oportunidades é levar em con-
sideração o que aprendemos no período mais recente – e o 
BNDES é uma instituição em que várias dessas experiências 
recentes aconteceram.

• Iniciativas como o Paiss ensinaram a importância de se con-
catenarem todas as etapas do processo de desenvolvimento 
tecnológico, desde a pesquisa mais fundamental até a aplica-
ção. Além disso, percebemos que a política industrial funcio-
na melhor quando estabelecemos parcerias entre as institui-
ções públicas e as empresas; é preciso cooperar. Aprendemos 
também que é necessário haver contrapartidas, que deve ha-
ver metas e que as metas devem ser verificáveis. Toda essa 
experiência recente deve ser trazida para o debate.

• A dimensão da agenda da indústria 4.0 envolve ações indutoras 
de novas tecnologias, construção de infraestrutura tecnológica e 
material, investimento em capital humano, normatizações etc. É 
necessário um esforço de consorciar as iniciativas das empresas 
e instituições de fomento e apoiar o desenvolvimento de novas 
tecnologias tanto nas instituições quanto nas empresas.
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• O desafio é enorme, mas podemos nos beneficiar – como já 
fizemos em outras etapas da industrialização de nosso país – 
da condição de estarmos chegando atrasados. Podemos apro-
veitar os esforços de outros países para aprender; não seremos 
front runners, mas não podemos ser os últimos.

Glauco Arbix – Universidade de São Paulo (USP)

• O Brasil não está na vanguarda de nenhum movimento apre-
sentado anteriormente, mas isso pode nos revelar um lado 
positivo. Como a discussão encontra-se em estágio inicial 
no mundo e também não há uma concepção completamente 
fixa sobre o tema, não precisamos nos ater a copiar a estra-
tégia de outros países.

• Seremos obrigados a pensar nossos próprios passos, mas está 
claro que um ponto comum é que se busca a implantação de 
uma nova base industrial. Seja na Alemanha, nos EUA ou na 
China, busca-se implantar uma nova base industrial, uma 
matriz diferente da existente hoje – utilizando novas tecno-
logias ou também se utilizando da combinação de diversas 
tecnologias já conhecidas ou maduras.

• A manufatura avançada coloca em xeque as estruturas produ-
tivas existentes, em especial as mais atrasadas como a do Brasil.  
A indústria está preparada? Não. Mas a Alemanha está em 
patamar superior. O Brasil tem desvantagens, mas, por outro 
lado, pode-se dizer que o despreparo é generalizado.

• Vale enfatizar que estamos diante de um dilema importante, 
que é o fato de estarmos tratando de tecnologias poupadoras 
de emprego. O reshoring estadunidense pode até levar as em-
presas de volta aos EUA, mas não garante a recuperação de 
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empregos. Não é certo que o setor de serviços será capaz de 
absorver os empregos e nem que outras empresas serão aber-
tas para absorvê-los. Nenhuma política pública pode negli-
genciar essa dimensão.

• O assunto é relevante para o Brasil, que tem produtivida-
de estagnada há décadas. Alguns estudos mostram que: (i) 
a distância do Brasil para os países menos produtivos está 
diminuindo; e (ii) o Brasil está ficando para trás em relação 
aos países de melhor desempenho quanto à produtividade.16

• Não é necessariamente verdadeiro que o futuro seja som-
brio para a indústria brasileira. Porém, precisamos de uma 
indústria diferente; uma indústria que seja capaz de inovar, 
saltar etapas e gerar tecnologia.

• É preciso um programa nacional que tente articular as dife-
rentes iniciativas, que tenha metas, que contemple a questão 
do financiamento e da existência de subvenção econômica 
(elemento fundamental para se viabilizar alguma tecnologia 
disruptiva). Exaltaremos três elementos fundamentais:

 − Rede de testbeds: há um consenso sobre investir em infraes-
trutura, internet de qualidade, infraestrutura de fibra ótica 
etc. No entanto, destacamos a importância de se formar uma 
rede de testbeds, espaços de experimentação (infraestrutura 
compartilhada) para serem utilizados por empresas e univer-
sidades. Esses espaços são plataformas multiusuários e mul-
ti-institucionais e estão sendo intensamente utilizados na 

16  MIGUEZ, T.; MORAES, T. Produtividade do trabalho e mudança estrutural: uma 
comparação internacional com base no World Input-Output Database (WIOD) 1995-
2009. In: DE NEGRI, F.; CAVALCANTE, L. R. (orgs.) Produtividade no Brasil: desempenho 
e determinantes, v. 1 – Desempenho. Brasília: Ipea, 2014.
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Alemanha e nos EUA. Não há uma receita a priori que diga 
de forma definitiva quais os setores ou empresas mais pro-
missores.

 − Internacionalização: a indústria brasileira não avançará 
sem isso. Precisamos estimular o fluxo de pessoas, promo-
ver intercâmbios de engenheiros e trabalhar a questão de 
participação e aquisição de tecnologia. É necessário com-
prar empresas ou “pedaços” (mesmo que seja 5%) de em-
presas para ter acesso a tecnologias de ponta. Essa é uma 
questão-chave, válida para várias empresas, para vários 
fundos e para o BNDES (que possui a BNDESPAR). Di-
ficilmente o Brasil avançará gradativamente; precisamos 
queimar etapas de desenvolvimento e isso só é feito adqui-
rindo tecnologia e know-how. Diversos países instigam isso, 
basta olharmos para o histórico dos EUA ou então para o 
recente Made in China 2025, em que há um amplo programa 
nacional de internacionalização.

 − Governança: é preciso modificar a governança tradicional 
na direção de quem está com a “mão na massa” e, nesse sen-
tido, a própria indústria precisa dar um passo importante 
e assumir determinadas responsabilidades.

Carlos Américo Pacheco – Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)

• É preciso analisar a necessidade de elaborar programas de difu-
são de tecnologias de gestão da produção (tecnologias lean). Esse 
passo inicial pode ser fundamental para preparar a indústria bra-
sileira para uma futura digitalização, dado seu grau de atraso.
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• Para a estrutura industrial brasileira, o programa estadu-
nidense pode nos abrir a mente. Trata-se de uma iniciativa  
ousada que envolve muitos recursos e que planeja a criação de 
diversos institutos. Não são modelos a serem fielmente copia-
dos, mas servem de inspiração para olharmos algumas opor-
tunidades. A formação de redes de institutos é algo muito in-
teressante, baseando-se em centros que são constituídos por 
universidades, laboratórios nacionais e empresas. Essa é uma 
abordagem pragmática, visto que essas redes têm por missão 
especialmente escalonar tecnologias (TRL 4 a 7)17 e menos 
desenvolver novas tecnologias.

• Para avançar no tema, é necessário um mix de políticas 
(subvenção, fomento, crédito, incentivos fiscais etc.), como 
ocorre em qualquer lugar do mundo. Podemos discutir lon-
gamente o conceito ou a natureza das políticas industriais e 
tecnológicas, mas o fato é que, em qualquer lugar do mundo, 
os países optam por serem pragmáticos e reagir ao contexto 
que está se impondo.

• A Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe) é um pro-
grama da Fapesp, em conjunto com a Finep, que apoia a execu-
ção de pesquisa científica e/ou tecnológica em micro, pequenas 
e médias empresas no estado de São Paulo. A Fapesp financia 
as modalidades iniciais de pesquisa, enquanto a Finep fornece 
subvenção para a etapa de escalonamento das tecnologias.

• Em 2016, a Fapesp chegou a cerca de 300 startups apoiadas e 
é importante destacar que nesse ano foi feito um edital foca-

17  TRL é a sigla referente ao Technology Readiness Level (ou Nível de Maturidade 
Tecnológica).

Revista do BNDES 47 | Junho de 2017

452



do em manufatura avançada para pequenas e médias empre-
sas – e isso aparecerá como elemento de qualquer programa 
nacional que se analise. Nos EUA, por exemplo, há o progra-
ma SBIR-STTR Advanced Manufacturing, que define alguns 
focos setoriais (amplos) e tecnologias prioritárias. 

• A Fapesp também opera um programa para estímulo a cen-
tros de pesquisa em engenharia. Nele, a Fapesp faz aportes 
em conjunto com as empresas, que utilizam suas equipes de 
P&D em parceria com as universidades, e há financiamento 
a fundo perdido por até dez anos – algo raro no país. Esses 
centros de engenharia também podem ser importantes para 
a qualificação de recursos humanos.

• É possível fazermos coisas dessa natureza no Brasil, finan-
ciando centros de pesquisa em parceria com empresas e 
permitindo que elas se beneficiem desses centros, escalo-
nando tecnologias. Entretanto, isso somente seria possível 
se instituições como o BNDES e a Finep auxiliassem outras 
instituições como a Fapesp justamente no que se refere ao 
escalonamento de tecnologias.

Mesa 2: Experiências em 
manufatura avançada

David Kupfer – Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ)

• Podemos colocar uma pergunta central: será que estamos 
diante de uma grande transformação ou uma nova revolu-
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ção industrial ou estaríamos apenas nos defrontando com 
um novo “modelo mental” de indústria? Essa questão é ex-
tremamente importante.

• A resposta envolve ambas as partes da pergunta. Há a con-
junção de dois processos de natureza radicalmente dife-
rentes, mas que estão conectados. Por serem processos de 
natureza radicalmente diferentes, exigem estratégias e posi-
cionamentos e, portanto, também políticas diferentes.

• Manufatura avançada é um termo amplo, mas sabemos ra-
zoavelmente do que se trata – envolve robótica, introdução 
de outros elementos de hardware, é intensiva em software 
embarcado e eletrônica embarcada. Isso leva a um alarga-
mento das barreiras e limites dos processos de customização 
da produção industrial e ao barateamento da capacidade de 
fazer pequenas séries.

• A manufatura aditiva e seus variantes também podem sig-
nificar o alargamento das possibilidades de fragmentação 
da produção, da divisão de trabalho interempresas em uma 
escala geográfica e, portanto, internacional, algo que era im-
pensável e que trará impactos sobre as formas de organiza-
ção industrial.

• Não se pretende negar o potencial disruptivo que a conjuga-
ção desses avanços tecnológicos pode trazer para a vida ou 
para a organização produtiva. Mas, se queremos construir 
uma estratégia nacional, temos que separar duas dimensões. 
De um lado, temos a dimensão da adoção das tecnologias en-
volvidas no que se chama manufatura avançada, de outro, a 
dimensão da produção das novas tecnologias.
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• Caso nosso desejo seja apenas difundir essas novidades pela 
economia, muitas delas já estão amplamente disponíveis 
em nível internacional e bastaria adotá-las imediatamente. 
Mesmo considerando o avanço do grau de conhecimento 
do tema no Brasil nos últimos anos, não parece óbvio que 
haja clareza quanto a essa questão. Em especial, quando 
tratamos da formulação de políticas públicas, é importan-
tíssimo separarmos essas dimensões, ainda que apenas para 
efeito analítico.

• Há grande diferença em relação a precedentes históricos, em 
matéria de mudanças relevantes nas formas de organização 
da produção industrial. Por outro lado, não se trata de uma 
repetição da história; há algo diferente e não há ninguém no 
comando dessa transformação. O processo é descentraliza-
do; muitas inovações também surgem fora do controle do 
núcleo duro das empresas que tradicionalmente comandam 
o progresso técnico.

• É necessário disparar um programa de mobilização que en-
volva empresa-governo-universidades. No entanto, nem o 
molde estadunidense nem o alemão são completamente re-
plicáveis – seja pela dimensão incompatível com a brasileira, 
seja pelas diferenças do sistema nacional de inovação, seja 
pela ausência das robustas médias empresas alemãs. Mesmo 
o modelo go-global chinês também não é simples, na medida 
em que não dispomos do mesmo volume de recursos.

• Temos que fazer o que é possível em um país seguidor de 
tecnologia, conectados com: a capacidade de financiar as 
iniciativas que surgirão desse programa de mobilização; um 
esforço de retirada dos gargalos regulatórios (inclusive ten-
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do em vista que se trataria de gargalos relacionados a algo 
que ainda nem existe); prover a nova infraestrutura digital 
(sem prejuízo de cobrarmos pela “velha” infraestrutura que 
nos carece); aprofundar toda forma de intercâmbio comer-
cial e tecnológico etc.

Eduardo Zancul – Universidade de São Paulo (USP)

• O termo manufatura avançada não é novo. Trata-se de um 
termo já consagrado que tem origem na década de 1980, 
a partir da utilização de computadores na manufatura. Foi 
ampliado pela manufatura integrada por computador (CIM) 
e se expandiu com o uso dos computadores em sistemas de 
design (CAD, CAE etc.) e gestão empresarial (ERP). Se qui-
sermos conceituar de forma mais atual, então podemos di-
zer que abrange maior uso de informática e “inteligência” na 
manufatura e, indo além, também abrange novos materiais 
e modelos de negócios mais flexíveis (como os da Uber ou 
da Tesla).

• Uma leitura atualizada do conceito passa a envolver os se-
guintes elementos: digitalização e convergência físico-vir-
tual, em que cada item físico no ambiente de produção teria 
seu correspondente virtual; processos e automação flexível; 
coleta de dados em tempo real (e amplo uso de sensores) e 
otimização dinâmica (inteligência artificial e big data); no-
vos materiais e tecnologias das áreas química e biológica; 
perspectiva de otimização do ciclo de vida (com reciclagem 
e remanufatura); produtos conectados (“inteligentes”). Mu-
da-se também a organização das empresas, não apenas o que 
é produzido ou a forma de se produzir.
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• Em relação ao enfoque temático, a manufatura avançada vai 
muito além das tecnologias específicas da produção, informati-
zação e integração dentro da manufatura e avança em direção à 
sustentabilidade, eficiência e novos modelos de negócios.

• Nas áreas internas das empresas, saímos da produção e de-
senvolvimento de produtos para uma gestão mais integra-
da da cadeia e para análise e otimização em tempo real e 
novos modelos de negócios. Assim, trata-se de algo muito 
mais amplo que a definição original e com impacto bastante 
significativo quanto às possibilidades que se abrem para as 
empresas industriais.

• Analisando algumas experiências internacionais, percebe-
mos que os programas de manufatura avançada ocupam po-
sição prioritária nas políticas governamentais. Em todos os 
casos envolvem um alto nível de governança e, de alguma 
maneira, estão ligados diretamente aos gabinetes presiden-
ciais e de primeiros-ministros. Ademais, são iniciativas que 
envolvem alta expectativa da sociedade, pois tratam de con-
ferir produtividade às economias.

Alemanha

 − O termo “indústria 4.0” foi lançado em 2011 a partir da 
Feira de Hannover, mas já havia iniciativas anteriores em 
busca de um mote para a indústria alemã concentrar seus 
esforços.

 − Os anos 2000 foram marcados pelos investimentos das 
empresas alemãs na Ásia, em busca do aproveitamento de 
baixos custos de mão de obra e também em busca de aces-
so ao mercado asiático. Diante desse cenário, já havia uma 
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discussão no ambiente empresarial e acadêmico alemão 
sobre como manter parte dos novos investimentos na Ale-
manha e a repercussão negativa do offshoring da produção.

 − Em 2006, surgiram dois projetos bastante emblemáticos. 
Em um projeto, o governo alemão concedeu um financia-
mento de longo prazo (dez anos) a clusters de excelência 
para estudar modelos de produção para países de alta ren-
da. Com outro projeto, a Alemanha, que adotou tardia-
mente o modelo de produção enxuta, buscava modelos 
específicos como o de lean manufacturing.

 − Em 2011, as entidades de classe, em conjunto com a aca-
demia alemã de ciência e engenharia (Acatech – Deutsche  
Akademie der Technikwissenschaften), lançaram um do-
cumento que traz o termo “Indústria 4.0” e em 2013 foi 
lançada a Plataforma Indústria 4.0, por meio do docu-
mento Securing the future of German manufacturing industry:  
recommendations for implementing the strategic initiative  
Industrie 4.0.18 Finalmente, no ano de 2015 ela foi absorvi-
da e relançada como um plano de governo.

 − O caso alemão está ligado a uma concepção mais clássica 
de automação, robotização etc. Essencialmente, a estraté-
gia está voltada para reforçar a capacidade exportadora da 
indústria alemã de máquinas e equipamentos e também 
reduzir os custos de produção internos. Assim, os focos 
são claramente: exportação; competitividade; e manuten-
ção de empregos.

18  Ver <http://www.acatech.de/de/publikationen/stellungnahmen/kooperationen/detail/ 
artikel/recommendations-for-implementing-the-strategic-initiative-industrie-40-final-
report-of-the-industr.html>, onde se pode acessar o relatório.
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 − Do ponto de vista da governança, a iniciativa alemã é inte-
ressante. A liderança compete aos ministros de “educação 
e pesquisa” e de “economia e energia”. A participação de 
empresas já se dá em níveis muito altos da governança e há 
também um grupo que serve para dar direcionamentos es-
tratégicos, que é bastante diversificado, participando enti-
dades de classe, sindicatos, empresas, Instituto Fraunhofer 
e academia. Nos grupos de trabalho também há participa-
ção de empresas, que acabam por formar a maior parte do 
corpo de trabalho da plataforma.

 − Em relação aos laboratórios, a iniciativa alemã procura ex-
plorar e alavancar as próprias estruturas existentes de uni-
versidades e laboratórios – estruturas que já são altamente 
qualificadas. Exemplo disso são as várias unidades Fraunhofer 
capacitadas para lidar com o tema “manufatura”.

EUA

 − Lançada em 2011 por meio do Report to the president on  
en suring American leadership in advanced manufacturing,19 a 
iniciativa estadunidense é mais abrangente que a alemã.

 − Essencialmente, a experiência dos EUA está centrada na pre-
visão de criação de 45 novos institutos de desenvolvimen-
to tecnológico – Institute for Manufacturing Innovation  
(IMI). Os IMIs são institutos com foco temático definido 
e que têm perspectivas bem abrangentes.

 − Em matéria de governança, o programa surgiu da Presi-
dência (Office of Science and Technology Policy – OSTP) 

19  Ver <https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast-advanced- 
manufacturing-june2011.pdf<, onde se pode acessar o relatório.
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e a coordenação intragoverno é feita pelo Advanced  
Manufacturing National Program Office (AMNPO). Os 
projetos são definidos pelos institutos, em conjunto com 
o departamento financiador (Department of Defense, por 
exemplo). Já em cada instituto, a governança é exercida 
pelo consórcio e pelo financiador.

 − Os institutos são executados por consórcios consórcios  – 
empresas, uni versidades, estados, municípios, organiza-
ções não governamentais (ONGs) etc. –  e contam com 
fortes investimentos federais. Ao financiamento do gover-
no é acrescida uma contrapartida, semelhante ou maior, 
do consórcio. O montante do investimento governamen-
tal é de até US$ 70 milhões por instituto (não reembolsá-
veis, distribuídos em cinco anos).

 − Até o momento, dos 45 institutos planejados, nove já foram 
implementados: America Makes: The National Additive  
Manufacturing Innovation Institute; Digital Manufacturing 
and Design Innovation Institute; Lightweight Innovations 
For Tomorrow; PowerAmerica; The Institute for Advanced  
Composites Manufacturing Innovation; American Institute 
for Manufacturing Integrated Photonics; Flexible Hybrid  
Electronics Manufacturing Innovation Institute; Advanced  
Functional Fabrics of America; Clean Energy Smart  
Manufacturing Innovation Institute.

• Para concluir, podemos mencionar o conceito de testbeds 
como uma possibilidade para o Brasil. Os testbeds vêm sendo 
utilizados na Alemanha como ambientes de demonstração 
para a indústria 4.0 e são espaços que normalmente se lo-
calizam em institutos de pesquisa ou universidades. Tipica-
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mente, um testbed usa algum produto-exemplo e possibilita 
que as empresas utilizem os espaços para realização de tes-
tes e se beneficiem da mão de obra dos institutos, ajudando 
também na formação de mão de obra.

• Um mapeamento na Alemanha revela 33 testbeds no país e 
267 casos de aplicação em empresas. No caso dos EUA, tam-
bém é possível encontrar uma lista semelhante de testbeds, 
de forma que isso tem tido um papel bastante importante 
nas estratégias para manufatura avançada.

João Emílio Gonçalves – Confederação 
Nacional da Indústria (CNI)

• A Quarta Revolução Industrial é mais difícil de conceitualizar 
do que as outras. As demais estavam associadas a uma tecno-
logia ou processo específicos, mas a Quarta Revolução pode 
trazer uma revolução para cada diferente setor ou atividade. 
Essa complexidade torna mais difícil pensarmos em um mode-
lo único que nos sirva de inspiração e em qual política aplicar.

• A Quarta Revolução envolve dois paradigmas principais neste 
processo de aplicação de tecnologias na produção industrial: 
(i) integração digital vertical e horizontal, estabelecendo redes 
entre fornecedores e clientes; e (ii) customização em massa.

• Do ponto de vista da difusão de tecnologia, ou do usuário, 
esse movimento é importante. O Brasil deve ter a preocupa-
ção de viabilizar uma nova indústria, mas, por outro lado, 
deve ser capaz de lidar com a indústria que já existe. A in-
corporação de tecnologias digitais ou de processos lean pode 
ser útil na superação de problemas atuais.
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• A Sondagem Especial Indústria 4.020 afirma que há baixo 
nível de emprego de novas tecnologias e alto grau de de-
sinformação das empresas sobre diversas tecnologias. E se a 
empresa não sabe quais tecnologias são importantes, como 
esperar que elas adotem essas novas tecnologias? Assim, na 
visão da CNI, o baixo conhecimento é um dos entraves à 
utilização de novas tecnologias.21

• Resumindo o mapeamento de desafios apontados pelo estu-
do da CNI, a primeira dimensão identificada como relevante 
foi “aplicações nas cadeias produtivas e desenvolvimento de 
fornecedores”. Esse deve ser o ponto de partida, e é preciso 
um entendimento de quais são os segmentos que combinam 
a existência de uma pressão competitiva de outros países, for-
çando-os a avançar, ao mesmo tempo que também tenham 
um nível de prontidão tecnológica para conseguir absorver 
mais rapidamente as tecnologias – isso tendo em vista o con-
ceito de difusão das tecnologias no país; não o de produção.

• Dessa dimensão, é possível desdobrar algumas outras: fo-
mento ao desenvolvimento tecnológico dos nichos que vie-
rem a ser identificados; agenda de recursos humanos para se 
obter mão de obra mais qualificada; infraestrutura, como a 
necessidade de internet de banda larga de boa qualidade e 
altamente disponível; e regulação.

20  Conforme a nota 2, ver <http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-
estatisticas/estatisticas/2016/05/1,88118/sondesp-66-industria-4-0.html>, onde se pode acessar 
o relatório.

21  O documento Desafios para a Indústria 4.0 no Brasil mapeou seis eixos que devem 
ser trabalhados pela indústria e pelo governo para viabilizar essa transição tecnológica. 
Conforme a nota 3, ver <http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes-e-estatisticas/
publicacoes/2016/8/18,1174/desafios-para-industria-40-no-brasil.html>, onde se pode acessar 
o relatório.
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Mesa 3: Infraestrutura de 
inovação e tecnologias 
habilitadoras

Herman Lepikson – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai) Cimatec

• A função principal do do Senai é apoiar a indústria por meio 
da prestação de serviços técnicos e tecnológicos e formação de 
recursos humanos. Está em andamento um projeto, em parce-
ria com o Fraunhofer e o Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), que objetiva a criação de uma série de institutos relativa-
mente diferentes das unidades tradicionais do Senai.

• Os Institutos Senai de Inovação (ISI), espalhados por todo 
o território nacional, têm como objetivo principal conferir 
mais competitividade à indústria brasileira, por meio de so-
luções inovadoras para empresas de grande, médio e peque-
no portes. Esse conjunto de ICTs busca prover à indústria 
soluções que estejam entre o TRL 4 e o 7. Por sua vez, os 
Institutos Senai de Tecnologia disponibilizam sua infraestru-
tura física e pessoas qualificadas para a prestação de serviços 
especializados, desenvolvendo soluções para as empresas com 
base nas tecnologias existentes.

• Essa rede foi criada a partir de discussão entre a CNI, a co-
munidade industrial, a academia e o governo. O BNDES con-
cedeu financiamento de R$ 1,5 bilhão ao Senai, colaborando 
para viabilizar a criação desses institutos. Esse financiamento 
foi concedido no âmbito do Programa BNDES Qualificação, 
instrumento criado em 2011.
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• Dos 25 ISIs, cerca de 18 já estão operacionais, isto é, desen-
volvendo projetos de P,D&I para a indústria. O ISI Automa-
ção, sediado no Senai Cimatec, faz parte dessa rede e está 
localizado em Salvador (BA). 

• Por iniciativa da CNI e do MDIC, tem-se apoiado um pro-
grama que gerou a Aliança em Manufatura Avançada. Essa 
aliança configura-se como um grupo temático de institutos, 
coordenado pelo ISI Automação, com competências afins e 
experiência em manufatura avançada.

• O objetivo dessa aliança é implementar projetos de P,D&I de 
plataformas escalonáveis e de baixo custo para uso da indús-
tria brasileira, ou seja, desenvolver plataformas que possam 
ser usadas pela indústria como base para outros desenvolvi-
mentos (especialmente mediante adaptações em software).

• O laboratório de manufatura avançada serve para pesquisa e 
desenvolvimento nas tecnologias internet das coisas (IoT –  
internet of things) e de inteligência de processos, voltadas à  
manufatura avançada, e congrega fabricação, controle de qua-
lidade, movimentação, armazéns escuros etc. O laboratório 
conta com parcerias relevantes, como é o caso da Rockwell  
Automation, que utiliza recursos oriundos da Lei de Informá-
tica para realizar pesquisas para o ISI em internet industrial. 
Outra parceria importante é com a Intel, pois o ISI também 
funciona como um Intel Design House (IDH) na parte de IoT, 
desenvolvendo hardwares de baixo custo.

• Um projeto emblemático é o Flatfish, feito em parceria 
com a BG/Shell. Trata-se de um projeto de robô autônomo 
submarino, feito de material leve (resultando em um equi-
pamento que pesa cerca de 250 kg fora d’água). O desafio 

Revista do BNDES 47 | Junho de 2017

464



tecnológico desse tipo de projeto é enorme, mesmo porque 
embaixo d’água não há GPS ou outra forma de comunicação 
(apenas aquelas precárias, feitas em baixa frequência).

• O robô é feito para operar e ficar estacionado debaixo d’água, 
somente emergindo para manutenção. Assim, o robô tem a 
capacidade de ser lançado e içado diretamente da FPSO/
plataforma ou então pode residir em uma subestação debai-
xo d’água. O projeto suprime a necessidade de pessoas espe-
cializadas e embarcações de apoio. Na superfície, é necessá-
rio um operador para fazer a programação, selecionando o 
tipo de missão, o alvo e a frequência da inspeção.22

• O desenvolvimento desse projeto contemplou novos desen-
volvimentos em áreas de sensoriamento, técnicas de inteli-
gência artificial para navegação, integração de sistemas para 
que uma frota de robôs trabalhe cooperativamente etc. E 
isso é de grande valia, pois se pode pensar em aplicações que 
vão além do robô submarino.

• Além do Flatfish, alguns dos projetos abordados foram: (i) 
robô de inspeção em linhas de alta tensão (Cemig); (ii) desen-
volvimento de “postes inteligentes” (Teltex); e (iii) desenvolvi-
mento virtual de produtos (Whirlpool).

22  No entanto, é a inteligência artificial do robô que controla a execução da missão. O 
sistema de navegação permite alta precisão e elimina a necessidade de estruturas de apoio 
próximas ao que será inspecionado; o sistema permite ter visão 3D de toda a infraestrutura 
subsea com alta precisão (com câmeras, lasers e sonares), gerando uma inspeção detalhada. 
Além disso, o robô é capaz de replanejar suas missões, baseado em informações de sensores 
e nas falhas encontradas durante a missão. O robô também consegue antever obstáculos 
inesperados e fazer manobras curtas, evitando colisões e danos. Quando a missão é 
concluída, o robô volta para sua estação submarina, recarrega sua bateria e transmite os 
dados de inspeção para a superfície. Estima-se que a redução de custos varie entre 30% e 
50% dos custos operacionais.
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Jorge Vicente Lopes – Centro de Tecnologia 
da Informação (CTI) Renato Archer 

• O CTI Renato Archer é uma unidade de pesquisa ligada ao 
MCTIC, inaugurado no ano de 1982 em Campinas (SP). Seus 
principais focos de atuação são: microeletrônica, componen-
tes eletrônicos, sistemas, mostradores de informação, software, 
aplicações de TI, robótica, visão computacional, tecnologias de 
impressão 3D para indústria e medicina e softwares de suporte 
à decisão.

• Ênfase no foco em manufatura aditiva como uma das tecnolo-
gias habilitadoras para a manufatura avançada ou para indús-
tria 4.0. As missões da divisão de tecnologias tridimensionais 
são a pesquisa, o desenvolvimento e a difusão dessas tecnolo-
gias, com o instituto envolvido no gap entre pesquisa e produto.

• O CTI passou a se dedicar ao tema em 1997 quando com-
prou o primeiro equipamento, ainda funcional (alguns equi-
pamentos custam cerca de € 1 milhão).

• Na área de manufatura aditiva, o instituto trabalha com es-
truturação de materiais (alguns tradicionais como polímeros, 
metais e cerâmicos ou então compósitos e biomateriais) e pla-
taformas experimentais de software e hardware para manufatu-
ra aditiva. Também tem forte relação com a área médica, por 
exemplo, na parte de imagens e em modelagem anatômica (há 
um projeto-piloto envolvendo cerca de 300 hospitais e o desejo 
de que o SUS utilize essa tecnologia, que pode trazer redução 
de custos aos hospitais), bioengenharia e biofabricação.23

23  A biofabricação está envolvida numa visão de futuro para a área médica, por exemplo, 
como utilizar a manufatura aditiva para produzir tecidos e órgãos.
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• Um exemplo de aplicação da manufatura aditiva em que fo-
ram utilizados materiais compósitos é o de estruturas cuja 
complexidade é muito grande e que não poderiam ser produ-
zidas por nenhuma outra tecnologia de maneira controlada. 
A produção com modelos digitais permite a fabricação de 
produtos com geometria extremamente complexa.

• O CTI já produziu peças em titânio, alumínio e vanádio (liga 
aeronáutica). Essas peças têm geometria complexa e podem-
-se obter reduções importantes de peso do material. Esse tipo 
de aplicação vem crescendo na indústria aeroespacial.

• Outro caso de destaque para o CTI é o da indústria médica, 
em que se pode reduzir o peso de próteses, por exemplo, ou 
em que a customização se torna bastante relevante. Ainda na 
área médica, o CTI desenvolveu um software livre para ser uti-
lizado na área (mas que pode ser utilizado em outros campos), 
aplicável para tomografias, ressonâncias e outras modalida-
des. Com esse software, podem ser gerados modelos para im-
pressão 3D. O software começou a ser desenvolvido em 2001 e 
hoje é amplamente utilizado em 135 países.

Antonio José Roque da Silva – Centro Nacional 
de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM)

• O CNPEM é uma organização social qualificada pelo MCTIC 
e está localizado em Campinas (SP). O CNPEM possui qua-
tro laboratórios que são referências mundiais: Laboratório 
Nacional de Luz Síncrotron (LNLS); Laboratório Nacional 
de Biociências (LNBio); Laboratório Nacional de Ciência e 
Tecnologia de Bioetanol (CTBE); e Laboratório Nacional de 
Nanotecnologia (LNNano).
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• Possivelmente, o CNPEM é o laboratório brasileiro que mais 
se parece com os Institutes for Manufacturing Innovation 
(IMI) estadunidenses.

• Existem diversas tecnologias relevantes, mas o conhecimento 
profundo das propriedades dos materiais é um aspecto central. A 
manufatura aditiva é um bom exemplo, pois ainda há um desafio 
de pesquisa para entender como certos materiais se conectam.

• Seja para estudar as razões pelas quais o metal tem deter-
minada fratura, seja para aperfeiçoar o desenvolvimen-
to de medicamentos, as perguntas relevantes envolvem 
cada vez mais entender quais os tipos de átomos que 
compõem determinada matéria, qual a distância entre 
eles, sua geometria, suas ligações químicas etc. É essen-
cial entender essas questões para de fato avançar nas tec-
nologias de ponta.

• A tendência é trabalhar com materiais em escalas reduzi-
das e, para tanto, é necessário possuir ferramentas especiais. 
Nesse sentido, o síncrotron é a ferramenta mais adequada, 
pois atende o maior número de áreas com a precisão neces-
sária para investigar a matéria.

• Países importantes (por exemplo: EUA, China, Japão e di-
versos europeus) possuem laboratórios síncrotron para es-
tudar objetos em escala nanométrica ou em escala atômica. 
Para estudar essas escalas, é preciso utilizar fontes de alto 
brilho na frequência de raios X. Vale dizer que o avanço 
tecnológico de brilho nas fontes de raios X e ultravioleta é 
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maior que o preconizado pela Lei de Moore e muitos países 
continuam investindo pesadamente nisso.24

• A estrutura necessária contempla a construção de uma fonte 
de raios X a partir de um acelerador de elétrons.25 O Brasil 
foi pioneiro no hemisfério sul. O LNLS foi construído entre 
1987 e 1997 e é o único a operar uma fonte de luz síncrotron 
na América Latina.26

• Desde então, o Brasil possui uma fonte de luz síncrotron de 
segunda geração, chamada UVX, cujo índice de confiabilidade 
é bastante alto. O UVX é o maior equipamento de pesquisa do 
país, tendo custado cerca de US$ 70 milhões (hoje, um equipa-
mento de última geração fica em torno de US$ 500 milhões).

• Há parceria com a Braskem para desenvolvimento de fibras de 
ultra-alto peso molecular e alta performance. Embora a empresa se 
concentre na área de petróleo, é possível diversificar as aplicações. 
O material utilizado na produção de cabos para plataformas de 

24  “Um maior brilho não é apenas capaz de melhorar quantitativamente os experimentos 
com a redução no tempo de aquisição de dados, com o aumento da precisão dos resultados 
das medidas ou com o aumento no número de amostras que podem ser analisadas num 
mesmo espaço de tempo. Um maior brilho abre oportunidades completamente novas de 
pesquisa, permitindo a realização de experimentos com técnicas impossíveis de serem 
executadas em síncrotrons de baixo brilho”. Ver http://lnls.cnpem.br/sirius/introducao-as-
linhas-de-luz/.

25  É preciso ser capaz de extrair os elétrons e acelerá-los num tubo de alto vácuo. 
Feito isso, um conjunto de campos magnéticos pode desviar a trajetória desses elétrons, 
e quando isso acontece, eles emitem uma radiação. Essa radiação segue por estações 
chamadas “linhas de luz”, onde se condiciona a radiação de forma apropriada para que ela 
possa incidir num material (orgânico ou inorgânico). A partir disso, a radiação interage 
com o material e, com a análise da informação coletada por detectores, torna-se possível 
responder a perguntas sobre a estrutura das matérias, suas ligações químicas etc.

26  Na década de 1980, não havia domínio tecnológico nem grandes usuários do 
laboratório. Portanto, havia muita dúvida sobre a realização desse investimento. Em 
que pese isso, houve forte componente de instrumentação científica (interagindo com 
laboratórios internacionais) e de recursos humanos.
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exploração pode ser estudado para aplicações em balística, por 
exemplo. A Braskem queria poder fabricar o fio para gerar co-
letes à prova de bala, porém há detalhes em relação à fibra que 
dependem das características moleculares de sua produção. A 
partir da análise com o UVX, tornou-se possível fabricar o pro-
duto, mas o material pode ser aproveitado em outras aplicações, 
como na fabricação de peças mecânicas de alto desempenho.27

• Desde 2015, está em construção o Sirius, uma das primeiras 
fontes de quarta geração do mundo de luz síncrotron. Espe-
ra-se que o Sirius esteja finalizado no ano de 2020 e que seja a 
maior e mais complexa infraestrutura científica já construída 
no Brasil. Talvez se trate do projeto estruturante de maior su-
cesso nos últimos trinta anos A nova fonte de luz síncrotron é 
projetada para ter o maior brilho entre todos os equipamentos 
na sua classe de energia e comportar até quarenta linhas de luz. 
O Sirius abrirá novas perspectivas de pesquisa em áreas como 
ciência dos materiais, nanotecnologia e biotecnologia.

• O Sirius pode ser visto como um projeto estruturante (em-
bora não pelo lado da demanda). No entanto, pode-se buscar 
elencar projetos estruturantes capazes de gerar desenvolvi-
mentos tecnológicos relevantes, baseados em desafios previa-
mente estabelecidos. Para isso, seria necessário termos uma 
visão de médio-longo prazo, visto que os desenvolvimentos 

27  Embora isso não exista no Brasil, países como o Japão têm consórcios de empresas que 
financiam as estações experimentais (linhas de luz), que passam a ter características mais 
próximas das que as próprias empresas necessitam. Um exemplo de destaque de utilização 
é o caso da Falken, empresa de pneus japonesa. A partir do síncrotron, descobriu-se que, 
com maior separação das nanopartículas da borracha, se obtinha um pneu que esquenta 
muito menos e isso reduziu a resistência de rolagem. Como ilustração, caso todos os 
pneus do Japão fossem substituídos por esse novo tipo, seria possível obter um retorno de  
US$ 7 bilhões/ano, compensando todo o investimento feito em infraestrutura.
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levam pelo menos de cinco a dez anos. Deve-se ter em mente 
algo que seja importante para o mercado brasileiro e interna-
cional, em segmentos que o país tenha ou venha a ter empre-
sas fortes e conte com recursos humanos qualificados.

• No segmento eólico, há diversos desafios tecnológicos re-
levantes, referentes ao tamanho da torre e da pá e também 
no que se refere a levar os equipamentos para mais longe da 
costa (buscando explorar regime de ventos constantes e me-
nores custos de manutenção). Não à toa, empresas importan-
tes estão entrando nesse mercado, como a Statoil, que tem 
conhecimento em águas profundas (projeto-piloto na costa 
da Escócia). Analogamente, Siemens e GE são outras grandes 
empresas que já exploram esse segmento, inclusive aspectos 
de supercondutividade. Outro desafio diz respeito ao uso de 
manufatura aditiva para fabricação de pás eólicas, em especial 
o desenvolvimento dos equipamentos que fabricarão as pás.

• De forma provocativa, vale dizer que o Brasil tem competên-
cias para se inserir nisso. A WEG é uma empresa de porte e 
compete com a GE e a Siemens; a Petrobras tem enorme co-
nhecimento de águas profundas; a Embraer e o Instituto Tec-
nológico de Aeronáutica (ITA) têm competências atreladas a 
materiais ultraleves e aerodinâmica; a Tecsis tem competência 
na fabricação de pás eólicas. Uma conjugação desses elementos 
certamente autoriza o Brasil a competir mundialmente.

Anderson Borille – Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 

• O ITA é uma instituição pública de ensino superior da For-
ça Aérea Brasileira localizada em São José dos Campos (SP). 
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Entre seus laboratórios, está o Centro de Competência em 
Manufatura (CCM), que desenvolve produtos e soluções nas 
áreas de processos de fabricação, automação, metrologia, 
manufatura digital e análise estrutural.

• Tomando como exemplo apenas uma tecnologia (ma-
nufatura aditiva): Cingapura está investindo cerca de  
US$ 500 milhões em infraestrutura referente a impressão 
3D; a China está investindo mais de US$ 300 milhões em 
impressão 3D no âmbito de um programa bilionário para a 
manufatura avançada.

• Como o Brasil vai competir com esses players em infraestru-
tura, dado que não possuímos a mesma magnitude de recur-
sos? Além do desafio da infraestrutura, também há questões 
quanto aos recursos humanos, e é necessário que as pessoas 
entendam os novos desafios e restrições colocados pelos no-
vos processos.

• Quando falamos em manufatura avançada, a qual delas nos 
referimos? Existem várias formas: se desdobrarmos as tec-
nologias, perceberemos que existe um universo de alternati-
vas, que precisam ser entendidas e estudadas. Sendo assim, 
precisamos saber qual delas é a mais adequada para o país. 
Como exemplo, a plataforma europeia conta com uma série 
de ações, mas no Brasil seria complicado criar a infraestru-
tura de que gostaríamos para apostar em todas as tecnolo-
gias relevantes.

• O ITA tem cases que podem gerar discussões de como agir 
diante desse cenário. Um projeto importante foi feito em 
parceria com a Embraer. 
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• Iniciado em 2009, o projeto tinha dois grandes desafios: conectar 
segmentos de fuselagem de aeronaves e fazer furação e cravação 
de rebites, ambos utilizando robôs e sistemas supervisórios. O 
projeto desenvolvido passou a ser adotado pela empresa e tam-
bém gerou patentes e publicações de pesquisa. Quanto à infraes-
trutura, foi financiado pela Embraer e pela Finep, e houve aqui-
sição de produtos estrangeiros essenciais (por exemplo: robôs da 
Kuka e acionamentos da Siemens). Embora estas sejam soluções 
“de prateleira”, deve-se destacar que o conceito e a “inteligência” 
utilizados agregam valor ao projeto final.

• Precisamos conseguir reutilizar o conhecimento obtido, levan-
do-o a outras aplicações. No caso desse projeto, o sistema de 
controle obtido pôde ser usado para alimentar um robô em uma 
aplicação para outro tipo de montagem com movimentação de 
peças pesadas. É necessário saber aproveitar os recursos, atentar 
para desdobramentos de aplicações laterais e criar ambientes 
que acelerem a capacidade de desenvolvimento de soluções.

Mesa 4: Perspectivas setoriais 
em manufatura avançada

Claudio Moneda – Consorzio 
Macchine Utensili (Comau)

• O Comau é uma multinacional italiana que faz parte do 
grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e que possui uma 
unidade em Santo André (SP). A empresa atua no desenvol-
vimento de sistemas de produção automatizados e na fabri-
cação de robôs industriais.
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• A indústria 4.0 pode ser vista como uma conjugação da au-
tomação com a digitalização. A Comau baseia-se em quatro 
pilares responsáveis por guiá-la rumo à indústria 4.0:

 − Uso de equipamentos flexíveis: a Comau tem mais de 30 
mil robôs espalhados pelo mundo, inclusive robôs colabo-
rativos trabalhando junto com seres humanos.

 − Comissionamento virtual: o objetivo é misturar o ambiente 
virtual (projeto em CAD + simulação robótica + lógica de 
controle) e o ambiente real (componentes reais), de forma 
que a depuração dos programas elimine ou diminua os erros 
geralmente encontrados no comissionamento real na planta 
do cliente (por exemplo: tempo na planta, problemas de ins-
talação e quantidade de problemas ergonômicos).

 − Comunicação integrada: todos os controles e comandos estão 
interligados, sendo o próximo passo trabalhar em nuvem.

 − Plataformas digitais para diagnóstico de máquinas: o objetivo 
é desenvolver uma plataforma que receba informações de sen-
sores e, por meio de algoritmos inteligentes (especificamente 
desenvolvidos), analise a situação da máquina e o comporta-
mento do operador, processe os dados e tome decisões para 
solucionar problemas ou fornecer o status do equipamento.

• Principais elementos implantados: projeto realizado par-
cialmente por meio de comissionamento virtual; sistema de 
identificação (RFID) para reconhecimento do tipo de motor 
a ser montado; robôs industriais para montagem e manuseio 
de componentes; implementação de robôs colaborativos que 
interagem com o operador; e inspeção automática de compo-
nentes montados no motor, utilizando sistema de visão.
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Douglas Alcântara – Romi

• A Romi é uma empresa brasileira localizada em Santa Bár-
bara d’Oeste (SP) que atua em três áreas: máquinas-ferra-
menta; injetoras plásticas; e fundidos e usinados. É o maior 
fabricante nacional de máquinas-ferramenta.

• Fim da era de baixo custo da mão de obra, maior pressão 
por ganhos de produtividade e migração da mão de obra 
operacional para processos mais estratégicos, com aumento 
nos níveis de automação.

• No contexto internacional, países como a Alemanha que-
rem se manter competitivos no cenário mundial e, para 
isso, buscam novas tecnologias e melhor desempenho de 
softwares e hardwares.

• A Romi vem avançando no estudo de vibrações estruturais 
(incluindo o uso de materiais avançados) e vem implemen-
tando conectividade em sua produção.

• Sobre manufatura aditiva, a Romi está se dedicando mais 
diretamente à manufatura híbrida. Esse tipo de equipa-
mento combina técnicas de adição e subtração de material. 
A impressão de forma aditiva consegue gerar geometrias 
complexas, mas nem sempre o acabamento é suficiente-
mente preciso, a depender da aplicação. Nesses casos, pre-
cisa-se de uma etapa de subtração de materiais, por exem-
plo, via usinagem.

• De modo geral, há melhorias quanto ao índice de eficiência dos 
equipamentos, à confiabilidade do produto final, aos custos de 
mão de obra, à eficiência energética, à rentabilidade etc.
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• Do ponto de vista dos desafios para implementação no Bra-
sil, é preciso: elaborar políticas públicas para suportar as 
demandas de desenvolvimento; rever os perfis acadêmicos 
para preparar os profissionais do futuro; expandir serviços 
de internet; incentivar a nacionalização da produção e a 
implementação de tecnologias; e rever a legislação que as-
segura segurança da informação, bem como a propriedade 
intelectual em relação aos dados gerados.

José Bittencourt – General Electric (GE) 

• A GE é uma multinacional estadunidense que fornece so-
luções de infraestrutura em diversos setores, como energia, 
iluminação, transporte e saúde.

• Em vez de “indústria 4.0”, a GE cunhou um termo próprio: 
fábrica brilhante (the brilliant factory). A brilliant factory ba-
seia-se em quatro pilares:

 − Manufatura enxuta, que contempla eliminação de desper-
dícios, melhoria contínua, produção nivelada, qualidade e 
padronização (há espaço para melhorias lean, mesmo que 
nem falemos dos outros três conceitos).

 − Manufatura aditiva, que traz elementos de prototipagem 
rápida, modelagem, impressão de protótipos e produtos e 
precisão no acabamento.

 − Maturidade digital, com destaque para a plataforma Predix 
e o uso de gêmeos-digitais.

 − Manufatura avançada, que contempla automação, robóti-
ca, fabricação avançada e tecnologias de alta precisão.
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• A GE criou uma área de negócios denominada GE Digital 
que tem no Predix sua principal plataforma.

 − Plataforma desenvolvida em cloud foundry, funciona intei-
ramente na nuvem – a ideia é conectar todos os equipa-
mentos à nuvem (fazendo uso de big data e analytics).

 − Com base nos dados gerados pelas máquinas, é possí-
vel colher informações específicas dos ativos, realizar 
análises em tempo real e, então, as utilizar para de-
tectar falhas ou comportamentos atípicos para reduzir 
ou evitar paradas não programadas e minimizar riscos 
operacionais.

 − Sistema operacional para o desenvolvimento de aplicati-
vos que integram e conectam ativos industriais, coletam e 
analisam dados e fornecem soluções em tempo real para a 
otimização de operações.

• A primeira tentativa de implementação da “fábrica brilhan-
te” foi na Índia. Trata-se de fábrica multimodal, que fabrica 
peças para motores de avião, locomotivas, turbinas eólicas e 
unidades de tratamento de água. Faz uso de impressoras 3D, 
inspeção a laser, bem como do Predix para conectar os dados; 
há digitalização completa, desde o desenho até a fabricação 
dos produtos.

• A GE vem fazendo aquisições recentes (Arcam, SLM, Con-
cept Laser GmbH) e, a partir disso, criou uma nova área de 
negócios que integrará as atividades de todas essas empresas. 
A GE enxerga que a tecnologia de manufatura aditiva é tão 
estratégica, que optou por internalizá-la.
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João Carlos Zerbini – Embraer

• A Embraer é uma multinacional brasileira, com sede em São 
José dos Campos (SP), que fabrica aviões comerciais, execu-
tivos, agrícolas e militares.

• A empresa aloca mais de 5.900 funcionários para pesquisa e 
desenvolvimento (pré-competitivo e competitivo). No ano de 
2015, foram investidos cerca de US$ 625 milhões em P&D e 
capital expenditure (Capex). Quase metade da receita líquida da 
empresa provém de inovações implantadas entre 2010 e 2014.

• Há tempos que a Embraer vem trabalhando com tecno-
logias avançadas. Desde 2007, tem a digitalização como 
meta e utiliza robótica e simulação em seus processos. 
Hoje, estão avançados na implementação da digitalização, 
incluindo uma fábrica paperless; utilizam simulação e vir-
tualização em todos os seus processos; contam com robó-
tica colaborativa, manufatura aditiva e híbrida e realidade 
aumentada, entre outras.

• Um conceito importante para a Embraer é o de fábrica 
digital, em que há um fluxo único de informação desde o 
design do produto até o chão de fábrica. A informação ori-
ginada no design de produtos é reaproveitada pela área de 
engenharia de manufatura na definição do processo pro-
dutivo e também para geração das instruções de processo 
de trabalho. Analogamente, as informações geradas na ma-
nufatura vão para a área de produção.

• O desenvolvimento do produto – design, simulações, posicio-
namento de peças, requisitos de produto, análise de tolerân-
cia etc. – é feito em ambiente virtual, por meio de softwares. 
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A informação gerada nessa etapa é reaproveitada pela área de 
manufatura; a montagem do processo, a calibração de peças, o 
melhor uso de ferramentais e seu emprego pelos funcionários 
são etapas empreendidas primeiramente em ambiente digital. 

• Há problemas na aplicação da realidade aumentada em 
modelos aeronáuticos. Recentemente, obteve-se um resul-
tado satisfatório: um trabalho realizado em conjunto com 
a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan) por meio de um sistema em que um operador usa 
um tablet para identificar o posicionamento de peças de 
compósito em ferramental flexível, sendo a peça colocada 
com auxílio de robô.

• Idealmente, espera-se ter a visão de cada peça da aeronave 
dentro de toda a geometria – o posicionamento relativo das 
peças, tubulação e estruturas –, algo muito complexo, le-
vando-se em consideração o tamanho dos modelos. Outro 
ponto relevante é o uso da robótica.

• A Embraer vem avançando na questão de gestão “inteligen-
te” da informação na manufatura, desde a coleta dos dados 
no chão de fábrica, passando pela integração entre sistemas, 
até a geração de informação para tomada de decisão. 

• Manufatura aditiva: considerando que boa parte da aero-
nave é usinada e que 85% da matéria-prima é descartada no 
fim do processo, percebe-se que é possível obter muitos ga-
nhos com o aprimoramento dos processos.
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Fernando Ferraz – Akaer
• A Akaer é uma empresa brasileira de médio porte, com sede 

em São José dos Campos (SP), que atua no desenvolvimento 
de projetos aeronáuticos.

• O conceito a ser perseguido é o de “empresa inteligente”, 
pois abrange algo que vai além da manufatura ou da pro-
dução – abarca a integração de partes, processos e atores 
(inclusive trazendo as pessoas para o mesmo ambiente), ao 
longo de todos os ciclos de produção.

• Em consonância com o relatório The factory of the future,28 
de 2016, indústria 4.0 é a integração de todas as divisões de 
negócios que adicionam valor e toda a cadeia agregadora de 
valor por meio da digitalização.

• Todas as áreas e processos da empresa, tais como P&D, ven-
das, fornecedores, parceiros, fabricantes e consumidores, 
poderão se conectar por meio de um sistema unificado e 
consolidado. Todos os parâmetros relevantes relativos ao ci-
clo de vida do produto são modelados, simulados e analisa-
dos desde o desenvolvimento do produto.

• Mesmo em grandes empresas, existem vários processos  
que não serão automatizados – o que não quer dizer que 
não possam ser otimizados. Uma questão provocativa que 
pode ser colocada é a seguinte: o que de fato mudou nos 
últimos dez ou vinte anos? Os produtos são basicamente os  
mesmos e continuamos produzindo razoavelmente da mes-
ma forma.

28 Ver <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/factory-future-industry-
4.0.pdf>, onde se pode acessar o relatório.
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 − Mas o que acontece se olharmos para os ciclos de de-
senvolvimento? Tínhamos etapas que aconteciam prati-
camente em série, com um grupo de pessoas pensando 
no conceito do produto, por exemplo, e apenas quando 
essa fase estava encerrada é que se desenvolveria o pro-
duto. Feito isso, pensa-se na etapa de industrialização, 
o ferramental necessário etc. 

 − Atualmente, diversas etapas passaram a acontecer em 
paralelo, o que é possibilitado, em grande parte, por no-
vas ferramentas e softwares. Hoje, quando se inicia um 
projeto, deve-se pensar desde as fases mais básicas até a 
integração de todas as áreas, sistemas e processos, unindo 
diversas disciplinas.

• A começar pela Alemanha, onde o projeto indústria  
4.0 é um programa de Estado e faz parte da estratégia  
de posicionamento global do país, hoje diversos países  
estão firmemente engajados em programas semelhan-
tes, que variam de nome (por exemplo, Advanced  
Manufacturing, nos EUA, e Smart Industry, na Suécia), mas  
em essência visam capacitar as empresas a ter papel  
preponderante no novo ambiente integrado que se aproxi-
ma rapidamente.

• Esses modelos não são, necessariamente, o melhor para o 
Brasil, pois as necessidades e vantagens são diferentes. O 
essencial é reconhecermos que o que nos posiciona de for-
ma diferente é a capacidade de inovação do país.

• É fundamental que exista uma boa interação do setor pri-
vado com a academia e o governo, bem como forte geração 
de recursos humanos qualificados. Esse reconhecimento 
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deve estar conectado com as vantagens competitivas que o 
Brasil pode usufruir.29

Carlos Camerini – Organização Nacional 
da Indústria do Petróleo (Onip) 

• A Onip, responsável pelo desenvolvimento da indústria de 
petróleo no Brasil, coordena um projeto chamado Fabrica-
ção Digital.

• No âmbito do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores 
(Multifor), a Onip realizou iniciativas para ampliação de conhe-
cimento, como o início do mapeamento dos principais elos da 
cadeia produtiva, processos e participantes do setor de óleo e gás. 
Também foi dado suporte à gestão da política de conteúdo local, 
foram feitas atividades de credenciamento e qualificação de for-
necedores e promovidos seminários e workshops temáticos. 

• No âmbito do programa Plataformas Tecnológicas (Platec), 
em parceria com a Finep, pesquisaram-se diversos tipos de 
componentes que o Brasil poderia fazer na área de óleo e gás. 
Desde 2012, a Onip analisou mais de mil itens com poten-
cial para fabricação no Brasil. Nesse período, cerca de 1.500 
empresas e instituições participaram dos eventos organizados 
em todo o país.

29  Fundamentalmente, temos características de um país tropical, algo que nos difere dos 
países avançados. Nesse ponto, o caso do setor de energia eólica é emblemático. Os projetos 
de aerogeradores são importados de países de clima frio, mas na Europa os ventos variam 
muito ao longo do ano, tanto em intensidade quanto em direção. Já no Nordeste do Brasil, 
o vento não apenas é constante durante o ano inteiro, como também segue praticamente 
na mesma direção. No entanto, os aerogeradores utilizados no Brasil continuam tendo, por 
exemplo, sistema de posicionamento de yaw (relativamente caro e cuja utilidade é buscar 
o melhor ângulo de vento). Além disso, os equipamentos têm um sistema de aquecimento, 
que é importante em muitos países pelas condições de frio intenso, mas que não se faz 
necessário na região Nordeste do Brasil.
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• Existem diversos exemplos de produtos que foram “decom-
postos”, e a Onip pôde identificar exatamente quem são os 
competidores internacionais, qual o custo deles, o preço etc.

• Em parceria com a Petrobras e o Instituto Nacional de Tecno-
logia (INT), foram investidos R$ 10 milhões na Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) no projeto  
Fabricação Digital, que busca o desenvolvimento de produtos 
e protótipos para a indústria brasileira, com foco no setor de 
óleo e gás.30

• Indução de novos desenvolvimentos, como o caso do remotely 
operated underwater vehicle (ROV), com elevado conteúdo local. 
Esses robôs são amplamente utilizados na indústria de P&G 
para realizar e supervisionar a montagem de equipamentos de 
exploração e produção em grandes profundidades. Os micros-
submarinos operados por controle remoto são importantes por 
serem pequenos e proporcionarem movimentos perfeitos ao 
navegarem pelo fundo do mar.31

• Projeto estruturante: Sistema Integrado de Produção Subma-
rina (SIPS). Trata-se de um projeto que existe na Noruega 
e que consiste em retirar equipamentos da plataforma e le-
vá-los para o fundo do mar. A Rússia é um exemplo de país 
que tem projeto semelhante, objetivando levar as plataformas 

30  Esse projeto faz uso de processos que congregam tecnologias de comando numérico 
computadorizado (CNC) e manufatura aditiva para o desenvolvimento de modelos e 
produtos em materiais diversos, como plásticos, compósitos e metais. A utilização de softwares 
CAD ou de processo de digitalização por meio de scanner 3D possibilita a construção de 
geometrias complexas, sem a necessidade de moldes ou matrizes.

31  Um trabalho realizado pela Onip identificou todos os componentes que poderiam 
ser feitos no Brasil, bem como o grau de esforço envolvido nisso. O Brasil tem alta 
dependência de equipamentos importados (fabricou dois modelos no passado), mas há 
elevado potencial de nacionalização para esses equipamentos que conferem margens altas 
aos fabricantes e são muito intensivos em tecnologia.
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para baixo de extensas camadas de gelo. Várias agências bra-
sileiras precisarão estar envolvidas para esse processo avançar. 
Dominar a tecnologia de fundo do mar é algo extremamente 
relevante para o Brasil.

Anderson Santanna – Petrobras
• Existem diversos modelos e formatos que variam de acordo 

com os parceiros envolvidos, mas o modelo mais comum de 
P&D envolve a Petrobras e uma empresa parceira.

• De forma estilizada, há uma dicotomia entre o centro de 
pesquisa, que tem verba para P&D, e a parte operacional da 
Petrobras, que é responsável por determinar problemas e 
demandar tecnologias para resolvê-los. Em diversos casos, 
o centro de pesquisa envolve-se com empresas ou outros 
operadores que possuem alguma tecnologia já em nível de 
maturidade mais elevada.

• Comumente, essas empresas são multinacionais da área de 
óleo e gás, que estão desenvolvendo tecnologia que ainda 
precisa ser aplicada e a Petrobras é um grande cliente poten-
cial para aplicar tecnologias.

• Esse modelo ainda é utilizado, mas tem havido maior demanda  
por desenvolvimento usando, principalmente, a verba de par-
ticipação especial da ANP.32

32  A ANP permite a utilização de verbas de participação especial para pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologias. Trata-se de uma obrigação definida por lei, determinando 
que as concessionárias do setor apliquem o equivalente a 1% da receita de cada campo 
produtor em P&D (como referência, há mais de R$ 1 bilhão por ano). Assim, a Petrobras 
participa do processo juntamente com ICTs, em especial algumas universidades que já 
possuem centro de desenvolvimento com o qual a Petrobras tem parceria.
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• A partir de 2016, após alterações normativas, a Petrobras 
passou a utilizar essas verbas com outras empresas para fo-
mentar o desenvolvimento de tecnologias. De todo modo, 
ainda há um gap importante em fases arriscadas do desen-
volvimento tecnológico (“vale da morte”), já que há certo 
limite até onde é possível as universidades chegarem e a 
partir do qual as empresas ainda se ressentem de assumir a 
responsabilidade pelo desenvolvimento de tecnologias.

• Destaque-se o projeto bem-sucedido em parceria com a Uni-
versidade Federal de Itajubá (Unifei) e a Delp, para desen-
volvimento de centrífuga de fluxo contínuo para a limpeza 
de águas oleosas.

 − De 1996 a 2004, houve parceria Petrobras-Unifei no de-
senvolvimento de separadores aplicados ao processamento 
de petróleo (TRLs 1, 2 e 3), utilizando princípio centrífugo 
para separar óleo e água.

 − Entre 2005 e 2011, foram realizadas, sem sucesso, diversas 
tentativas de envolver fornecedores tradicionais de equi-
pamentos centrífugos.

 − Apenas em 2012, foi realizada uma parceria tripartite entre 
Petrobras, Unifei e Delp com transferência de know-how para 
a Delp (TRLs 4, 5 e 6) e com o objetivo de desenvolver o pro-
duto em escala industrial. Para o ano de 2017, espera-se a con-
clusão dos testes de campo e validação da tecnologia (TRL 9).
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PROGRAMA
09:00 CAFÉ DA MANHÃ

09:30

ABERTURA

Maria Silvia Bastos Marques – Presidente do BNDES 

Cláudia Prates – Diretora do BNDES

Marcos Vinícius de Souza – Secretário de Inovação do MDIC

João Emílio Gonçalves – Gerente-executivo da Unidade de Políticas Industriais da CNI

Bernardo Gradin – MEI / Presidente da GranBio

10:30 INTERVALO

10:45

MESA 1: POLÍTICA INDUSTRIAL E DE INOVAÇÃO

MODERADOR: Cláudio Leal – Superintendente do BNDES

Mariano Laplane – Presidente do CGEE

Glauco Arbix – USP / Consultor ABDI para Manufatura Avançada

Carlos Américo Pacheco – Diretor-presidente da Fapesp

12:00

MESA 2: EXPERIÊNCIAS EM MANUFATURA AVANÇADA

MODERADOR: Luiz Daniel Willcox – BNDES

David Kupfer – Professor do Instituto de Economia da UFRJ

Eduardo Zancul – Professor da Escola Politécnica da USP

João Emílio Gonçalves – Gerente executivo da Unidade de Políticas Industriais da CNI

13:15 ALMOÇO

14:30

MESA 3: INFRAESTRUTURA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS HABILITADORAS

MODERADOR: Ana Costa – BNDES

Herman Lepikson – Diretor do Senai Cimatec

Jorge Vicente Lopes – Chefe da Divisão de Tecnologias Tridimensionais do CTI 
Renato Archer

Antonio José Roque da Silva – Diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron 
do CNPEM 

Anderson Borille – Centro de Competência em Manufatura do ITA

15:45 INTERVALO
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16:00

MESA 4: PERSPECTIVAS SETORIAIS EM MANUFATURA AVANÇADA

MODERADOR: Bruno Plattek de Araújo – BNDES 

João Carlos Zerbini – Gerente de Automação Industrial da Embraer

Fernando Ferraz – Vice-presidente de Operações da Akaer

José Bittencourt – Lead Research Engineer, Smart Systems CoE da GE

Douglas Alcântara – Gerente de Engenharia de Produtos da Romi

Claudio Moneda – Products Sales and Execution Manager da Comau

Carlos Camerini – Superintendente de Tecnologia da Onip

Anderson Santanna – Gerente de Tecnologia de Processamento Primário da Petrobras

18:00
ENCERRAMENTO

Maurício Neves – Superintendente do BNDES
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