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Resumo
O parque de refino no Brasil começou a ser desenvolvido a partir dos anos 1930. 
Na década de 1950, foi instituído o chamado monopólio do petróleo no Brasil 
e, desde esse momento, foram realizados grandes investimentos, com objetivo 
de obter ganhos de escala e redução de custos de abastecimento de derivados. 
Com isso, hoje, o país detém capacidade instalada para, virtualmente, suprir 
sua demanda interna. Grandes refinarias foram construídas para atender à 
demanda de regiões específicas do país, atuando de forma complementar e não 
competindo entre si. Isso acarretou a formação de monopólios regionais por 
área de atuação. Este artigo contém informações sobre: (i) o posicionamento 
e a capacidade das refinarias instaladas; (ii) a necessidade de investimentos 
para atender à demanda de derivados na próxima década; e (iii) a política 
de preços de derivados praticada no Brasil nos últimos 15 anos. Além disso, 
aborda também os mercados americano (EUA) e europeu, visando contribuir 
com as necessárias reflexões sobre a implantação de um novo modelo que 
possa alterar estruturalmente o mercado brasileiro de derivados de petróleo.

Abstract
The Brazilian refining park started being developed in the 1930s. In the 1950s, 
the so-called monopoly of oil was established in Brazil and, since that time, 
major investments have been performed, with the aim of obtaining scale 
gains and reducing the costs of supply of oil products. With this, today, the 
country holds capacity to virtually meet its internal demand. Big refineries 
were built to meet the demand of specific regions of the country, under 
the premise of a refinery being complementary to the work of another, 
rather than them competing with each other. As a result of this strategy, 
the great Brazilian refineries, or a set of them, have regional monopolies in 
their respective areas of operation. This article contains information about: 
(i) the placement and the capacity of the refineries installed; (ii) the need 
for investments to meet the demand of oil products in the next decade; and 
(iii) the price policy of oil products adopted in Brazil over the past 15 years. 
In addition, it also addresses the American and European markets, aiming 
to contribute to the necessary reflections on the implementation of a new 
model that can change the Brazilian market for oil products.
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Introdução

O refino de petróleo no Brasil teve início nos anos 1930, de forma 
modesta. A partir desse momento, começaram a ser implantadas umas 
poucas microrrefinarias,1 que operavam por batelada – modo contrário 
ao de operar com processamento contínuo do petróleo. A primeira, em 
1933, na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, foi a Destilaria 
Sul-Riograndense. Em 1936, o Grupo Matarazzo construiu a Refinaria 
Matarazzo, em São Caetano do Sul, em São Paulo. Nessa época, também 
haviam sido construídas duas pequenas unidades na Bahia: em Aratu 
e em Candeias (PERISSÉ, 2007). No ano seguinte, foi implantada a 
 Refinaria de Petróleo Ipiranga, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande 
do Sul – hoje nomeada Refinaria de Petróleo Riograndense S.A., posto 
ser originária da Destilaria Sul-Riograndense. No fim dos anos 1940, 
foi criada, no Rio de Janeiro, a Refinaria de Manguinhos, cuja operação 
iniciou-se em 1954.

A Lei 2.004, de 3 de outubro de 1953, instituiu o chamado monopólio 
do petróleo no Brasil e criou a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). Em 
seu Artigo 43, essa lei deixou excluídas do monopólio que se estabelecia 
as refinarias existentes à época de sua promulgação e, em seu Artigo 45, 
vedou a possibilidade de ampliação da capacidade operacional delas a 
partir de então.2

1 À época, tais refinarias, por seu tamanho e processo de produção, eram chamadas de destilarias .

2 A Emenda Constitucional 9, de 9 de novembro de 1995, estabeleceu que a União poderia contratar com empresas 

estatais ou privadas a realização das atividades que constituíam o monopólio da União, estabelecido na Constituição de 

1988, relativo ao setor de petróleo e gás . Cerca de dois anos depois, a Lei 9 .478 (conhecida como Lei do Petróleo), de 6 de 

agosto de 1997 – que instituiu o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) –, em 

seu Artigo 5º, regulamentou que as atividades do setor de petróleo e gás, monopólio da União, poderiam ser exercidas, 

mediante concessão, autorização ou contratação no regime de partilha de produção, por empresas constituídas sob as 

leis brasileiras . Além disso, revogou, em seu Artigo 83, a Lei 2 .004/1953 .
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De fato, a grande força motriz criadora do parque de refino brasileiro 
foi a Petrobras. À parte da incipiente experiência entre os anos 1930 
e 1940, pode-se esquematizar o desenvolvimento do refino no Brasil 
em cinco etapas – com os grandes investimentos tendo sido reali-
zados nos anos 1960 e 1970 e alguns outros investimentos, também 
significativos, nos anos 2000, envolvendo, sobretudo, modernizações 
e expansões do parque então existente.

A primeira etapa do refino no Brasil teve lugar a partir dos anos 1950, 
estendendo-se até 1960. Nessa etapa, efetivamente, o país iniciou sua 
indústria de refino construindo cinco refinarias. A primeira refinaria 
de grande porte instalada foi a Refinaria Mataripe (em São Francisco 
do Conde, na Bahia), cuja operação começou em 1950. Em 1953, em 
virtude do disposto na referida Lei 2.004, ela foi incorporada ao patri-
mônio da recém-criada Petrobras, passando a ser chamada de Refinaria 
Landulpho Alves-Mataripe (RLAM).

A segunda fase compreendeu os anos entre 1961 e 1980. Nesse pe-
ríodo, outras seis novas refinarias foram construídas. A primeira delas, 
em 1961, foi a Refinaria Duque de Caxias (Reduc). Tratou-se de uma 
época de grande crescimento econômico do país e em que ocorreram 
os choques do petróleo. A ampliação da capacidade de refino nacional 
visava a autossuficiência na produção de derivados.

A terceira fase, de 1981 até o fim da década de 1990, foi marcada pela 
maturação do Programa Nacional do Álcool (Proálcool),3 que colaborou 
decisivamente para um cenário de excesso de gasolina no mercado brasi-
leiro. Esse fato, aliado ao longo período de crise econômica, derrubou o 

3 Instituído pelo Decreto 76 .593, de 14 de novembro de 1975, seu objetivo era incentivar a produção de álcool 

oriundo de cana-de-açúcar e outras matérias-primas, viabilizando sua utilização em alternativa à gasolina nos 

veículos automotores .
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consumo de derivados de petróleo no país. Assim, a capacidade instalada 
de refino tornou-se superior às necessidades de mercado.

Entre 1990 e 2000, houve forte pressão para desestatização da  Petrobras, 
cujo monopólio começou a ser flexibilizado. Com a desaceleração do 
Proálcool e a retomada do crescimento do consumo de derivados, a 
demanda do Brasil passou a ser maior que o volume de cargas proces-
sadas pelas refinarias nacionais, repercutindo na alta de importações 
dos derivados de petróleo.

A partir dos anos 2000, há uma quarta fase, até 2013, quando se viu 
uma década de alta utilização da capacidade de refino no país. Houve 
ampliação da capacidade e diversas modernizações nas refinarias, so-
bretudo para atender a requisitos de maior qualidade dos combustíveis 
e de redução do teor de poluentes.

Em 2014, passados 34 anos sem inauguração de nenhuma refinaria de 
grande porte, entrou em operação a primeira fase da recém-construída 
Refinaria Abreu e Lima (RNEST). Pode-se considerar este o marco do 
início da quinta fase.

Depois de 2014, com a queda do preço do petróleo e questionamentos 
acerca do orçamento, diversos investimentos no setor foram cancelados 
ou postergados, como a segunda fase da RNEST, o projeto do Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) e as refinarias Premium I e II, 
no Maranhão e no Ceará, respectivamente.

Todos os grandes investimentos em refinarias e na cadeia logística rela-
cionada foram realizados pela Petrobras, que contava com o monopólio 
legal até 1997. No Gráfico 1, é apresentada a evolução da capacidade de 
refino no Brasil a partir de 1965.
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Gráfico 1 | Capacidade de refino no Brasil (milhares de barris/dia), 1965-2017
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Fonte: Elaboração própria, com base em BP (2018), para as informações de capacidade referentes a 1965-1995,  

e em dados disponíveis nas edições de 2006 a 2018 do Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e  

Biocombustíveis da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),  

para as referentes a 1996-2017 (ANP, 2006 a 2018) .

O mercado de refino no Brasil

O refino é um segmento tão importante quanto o de exploração e pro-
dução (E&P), também exigindo elevados investimentos. Seus ciclos de 
grandes investimentos, porém, têm uma frequência bem menor do que 
os de E&P. Há, por certo, uma complementaridade entre eles, pois o 
refino agrega valor à atividade de E&P.

Produzir petróleo – pelo menos em uma quantidade que atenda à 
necessidade do país – e ter um parque de refino que atenda à demanda 
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interna de derivados de petróleo são fatores que proporcionam economia 
de divisas na balança comercial da nação e viabilizam sua segurança 
energética, ao garantir o abastecimento contínuo de derivados de petró-
leo, insumos essenciais à vida contemporânea. Refinarias próximas aos 
centros de consumo de derivados, tanto quanto às regiões produtoras 
de petróleo, carregam um valor estratégico muito importante, pois 
maximizam a apropriação do valor agregado, bem como reduzem os 
custos de logística, não só para uma empresa, mas para o país.

A atividade de refino é essencial e estratégica para muitas empresas 
de petróleo, que, por isso, ao longo do tempo, trilharam o caminho de 
sua integração equilibrando o portfólio de ativos que mantêm. Assim, 
essas empresas conseguem maior nível de estabilidade de suas receitas, 
amortecendo os efeitos das variações de preço do petróleo (extremamente 
volátil), sobretudo quando tais preços permanecem em patamares bai-
xos por muito tempo. Na década de 1990, quando o preço do petróleo 
chegou a ficar abaixo dos US$ 10/barril, sendo a média, no período, de 
cerca de US$ 19/barril, se não fosse a atividade de refino para garantir a 
sustentabilidade das grandes empresas de petróleo, seu destino poderia 
ter sido semelhante ao de muitas empresas focadas unicamente em E&P, 
que acabaram fechando.

O Brasil foi o sétimo (BP, 2018) maior mercado de derivados de 
petróleo do mundo em 2017, possuindo 18 refinarias, com capacida-
de instalada de quase 2,3 milhões de barris/dia. Dessas 18 refinarias, 
14 são de grande escala, pertencentes à Petrobras. As demais são de 
pequeno porte e compreendem apenas 1,6% do total da capacidade 
instalada, são elas:

• Refinaria de Petróleo Riograndense S.A., localizada em Rio 
Grande/RS;
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• Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A., no Rio de Janeiro/RJ;

• Dax Oil Refino S.A., em Camaçari/BA; e

• Univen Refinaria de Petróleo Ltda., em Itupeva/SP.

A Riograndense e a Manguinhos foram implantadas antes mesmo da 
criação da Petrobras, nos anos de 1937 e 1954, respectivamente. A Univen 
iniciou sua operação no ano de 2007, e a Dax Oil, em 2008. Na Tabela 1, 
são listadas as refinarias de cada região e suas respectivas capacidades.

Tabela 1 | Refinarias por região e capacidades

Região UF Refinaria Capacidade de 
processamento 

(m³/dia)

Capacidade 
na região 

de atuação 
(%)

Capacidade 
da região 

em relação 
ao Brasil 

(%)

Capacidade 
do Brasil 

(%)

Proprietário

Norte AM Refinaria Isaac 
Sabbá

7 .300 100,0  1,9  1,9 Petrobras

Nordeste BA Refinaria 
Landulpho 

Alves

60 .600 68,9 22,9 15,8 Petrobras

PE Refinaria 
Abreu e Lima

18 .300 20,8  4,8 Petrobras

RN Refinaria 
Potiguar Clara 

Camarão

 7 .100  8,1  1,9 Petrobras

CE Lubrificantes 
e Derivados 

de Petróleo do 
Nordeste

 1 .650  1,9  0,4 Petrobras

BA Dax Oil 330  0,4  0,1 Dax Oil

Sudeste 1 RJ Refinaria 
Duque de 

Caxias

40 .000 56,9 17,9 10,4 Petrobras

MG  Refinaria 
Gabriel Passos

26 .400 41,0  6,9 Petrobras

RJ Refinaria de 
Petróleos de 
Manguinhos

2 .400  2,1  0,6 Grupo 
Andrade 
Magro

(continua)



17Mercado de refino de petróleo no Brasil

BNDES Set., Rio de Janeiro, v. 24, n. 48, p. 7-44, set. 2018

(continuação)

Região UF Refinaria Capacidade de 
processamento 

(m³/dia)

Capacidade 
na região 

de atuação 
(%)

Capacidade 
da região 

em relação 
ao Brasil 

(%)

Capacidade 
do Brasil 

(%)

Proprietário

Sudeste 2 SP Refinaria de 
Paulínia

69 .000 47,3 38,1 18,0 Petrobras

SP Refinaria 
Henrique Lage

40 .000 27,4 10,4 Petrobras

SP Refinaria 
Presidente 
Bernardes

27 .000 18,5  7,0 Petrobras

SP Refinaria de 
Capuava

10 .000  6,8  2,6 Petrobras

SP Univen 
Petróleo

820  0,0  0,2 Univen 
Petróleo

Sul RS Refinaria 
Alberto 

Pasqualini

35 .000 42,0  9,8  9,1 Petrobras

PR Refinaria 
Presidente 

Getúlio Vargas

34 .000 51,4  8,9 Petrobras

RS Refinaria 
de Petróleo 

Riograndense

2 .700  4,5  0,7 Braskem, 
Petrobras e 

Ultra

PR Unidade de 
Industrialização 

do Xisto

1 .083  2,0  0,3 Petrobras

Fonte: ANP (2017) .

Notas: (1) A região Sudeste foi dividida em duas partes, referentes à área de atuação de dois grupos de refinarias .  

Sudeste 1 compreende principalmente parte de Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo . Sudeste 2 predominante-

mente abrange o estado de São Paulo, parte de Minas Gerais e a maior parte da região Centro-Oeste do país . (2) A capacidade 

original da Unidade de Industrialização do Xisto é de 7 .800 toneladas/dia . Por equivalência, está sendo apresentada em m3/dia .

No Sudeste, estão instalados 56% da capacidade de refino; no Nor-
deste, 23%; e, no Sul, 19%. A Petrobras opera mais de 98% da capacidade 
atualmente instalada. A Figura 1 representa o mapa de localização das 
refinarias no Brasil. Nela chama a atenção que as refinarias estão posi-
cionadas nas regiões mais densamente povoadas – naturalmente, as de 
maior consumo de derivados.
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Figura 1 | Localização dos parques de refino no Brasil
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Fonte: Elaboração própria, com base em IBGE (2018) .

Os derivados com maior produção no Brasil são óleo diesel e gasolina, 
que representam mais de 60% da produção nacional, conforme ilustrado 
no Gráfico 2.

As refinarias da Petrobras foram construídas com grande escala de 
produção, para minimizar o custo de abastecimento e para assistir 
regiões específicas do território nacional, complementando-se entre si 
na produção de derivados necessários ao atendimento de cada região. 
Nessa lógica, algumas refinarias, ou um conjunto delas atuando comple-
mentarmente, configuram uma situação de monopólios regionais para 
o fornecimento de seus produtos aos mercados a que atendem.
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Gráfico 2 | Participação em volume dos seis derivados  
mais produzidos no período de 2010 a 2017 (%)
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Fonte: Elaboração própria, com base em ANP (2018) .

O território brasileiro está dividido em dez cadeias logísticas para 
abastecimento de combustível, tendo por base a presença de uma ou 
mais refinarias em cada uma delas.4 Essas cadeias são definidas pela 
infraestrutura disponível para a movimentação de grandes volumes – 
portos, ferrovias, dutos e hidrovias. São elas: Amazonas, Pará,  Maranhão, 
 Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e 
Rio Grande do Sul. Na Figura 2, são apresentadas as regiões monopoliza-
das por uma refinaria (ou mais de uma, atuando de forma complementar) 
e suas respectivas cadeias logísticas de abastecimento.

A complementação e a atuação das refinarias em grandes blocos regio-
nais também podem ser observadas em Petrobras (2018b). Verifica-se que 
refinarias de um determinado bloco regional (ver Tabela 1) não atuam 

4 No Brasil, as cadeias logísticas para abastecimento são pouco integradas entre si e têm menor densidade territorial 

do que, por exemplo, as dos Estados Unidos da América (EUA) .
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de forma abrangente em outras regiões, como mostrado no mapa de 
blocos atendidos pelas refinarias da Petrobras e seus dutos e terminais 
(Figura 3). Assim, dificilmente haveria condições competitivas de in-
fraestrutura e logística para uma refinaria atender a regiões distantes de 
sua área de atuação. Essa situação é previsível e estrategicamente correta 
diante da realidade nacional da época de implantação de refinarias de 
grande escala. A Petrobras buscou otimizar sua estrutura de produção 
de derivados e de logística para minimizar o custo de investimento para 
o abastecimento nacional, evitando incorrer em investimentos redun-
dantes, ou de menores escalas, nos quais seus ativos competiriam entre si 
em um mercado regional ou nacional. Ao contrário, como esperado, há 

Figura 2 | Cadeias logísticas de abastecimento de combustível no Brasil

Fonte: D’Elia (2017) .
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a acomodação das refinarias somente nos mercados de suas respectivas 
regiões de atuação.

Observa-se que, tanto na Figura 2 quanto na Figura 3, o país é di-
vidido em grandes regiões de abastecimento de derivados. Na Figu-
ra 2, as regiões Sul e Nordeste estão mais subdivididas. Na região 
Sul, o Rio Grande do Sul é abastecido principalmente pela Refinaria 
 Alberto Pasqualini (Refap), e os estados do Paraná e de Santa Catarina, 

Figura 3 | Blocos geográficos atendidos pelas refinarias da Petrobras

Fonte: Petrobras (2018b) .
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majoritariamente, pela Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar). 
No Nordeste, a RLAM é a principal fornecedora da Bahia, sendo com-
plementada pela RNEST no atendimento de outros estados da região, 
mas, mesmo assim, requerendo fornecimento de alguns derivados pro-
duzidos no Sudeste e, quando necessário, de importados para atender 
plenamente à demanda. O estado do Maranhão é uma das principais 
portas de entrada de derivados por meio de importação, ou por meio 
de cabotagem a partir da região Sudeste. Dinâmica semelhante ocorre 
no estado do Pará.

A demanda brasileira por derivados de petróleo, em 2017, foi de 
aproximadamente 2,23 milhões de barris/dia. No entanto, nesse ano, 
o Brasil, que conseguira produzir 2,17 milhões de barris/dia em 2014, 
produziu apenas cerca de 1,82 milhão de barris/dia de derivados,5 o 
que redundou em importação líquida de cerca de 400 mil barris/dia de 
gasolina, diesel, querosene de aviação (QAV), nafta e gás liquefeito de 
petróleo (GLP).6 No Gráfico 3, são exibidas a produção e a importação 
líquida de derivados entre 2000 e 2017. Nota-se que, a partir de 2015, 
o Brasil diminuiu a utilização de sua capacidade instalada de produ-
ção de derivados, do que decorreu um aumento da importação para 
suprir o mercado interno. Em 2017, o país importou US$ 5,6 bilhões 
em derivados de petróleo utilizados como combustíveis. Desse mon-
tante, 79,2% foram provenientes dos EUA e 13,3%, da Europa. Quando 
incluída a nafta, o valor das importações passa para US$ 9,4 bilhões.7

5 Uma década atrás, no ano de 2007, o Brasil também produziu 1,82 milhão de barris/dia .

6 A principal rota de entrada da importação de derivados é a região Nordeste, e o estado do Maranhão foi responsável 

por 25% das importações .

7 Valores referentes à Balança Comercial Brasileira de 2017, disponibilizada por MDIC (2018) .
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Gráfico 3 | Produção e importação de derivados no Brasil (milhões de barris/dia)
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Fonte: Elaboração própria, com base em ANP (2018) .

As projeções contidas no Plano Decenal de Energia (PDE) – 
2026 (BRASIL, 2017) apontam que o Brasil deverá exportar em torno 
de 2,6 milhões de barris/dia de petróleo cru em 2026. Contudo, isso vai 
se dar em um cenário em que se estima um déficit superior a 370 mil 
barris/dia de derivados de petróleo,8 caso não sejam realizados novos 
investimentos na expansão do refino até lá – especialmente em diesel, 
QAV e nafta (Gráfico 4). Para fazer frente ao consumo em 2026, se não 
for implantada uma capacidade adicional de refino, poderão ser neces-
sários novos investimentos para aumentar a capacidade de importação 
de derivados, o que daria um impacto de cerca de US$ 9,2 bilhões na 
balança comercial nesse ano.9 Além disso, esse fato se oporia à racio-
nalidade de se agregar valor ao petróleo, em vez de exportá-lo como 
matéria-prima bruta.

8 Dependendo do cenário de crescimento da economia, esse possível déficit de derivados poderá ser bem superior .

9 Considerando as premissas de preços e volumes do PDE – 2026 .
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Gráfico 4 | Projeção do balanço de derivados no Brasil (milhares de barris/dia)
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Fonte: EPE (2017) .

Atualmente, alguns terminais e a infraestrutura associada à cadeia logís-
tica de abastecimento encontram-se saturados (D’ELIA, 2017). Essa cons-
tatação, relacionada aos polidutos, também está presente no PDE – 2026. 
Na Figura 4, estão indicados os terminais de importação/cabotagem cuja 
utilização está próxima ao limite de capacidade operacional.

Os preços de venda dos derivados de petróleo no mercado interno 
pelas refinarias, que, como afirmado, foram construídas para operar 
em grande escala em uma estrutura de atuação em macrorregiões, 
como monopolista regional, não são regulados.10 A Petrobras estipula 
uma política de venda de derivados da qual somente os princípios 
são conhecidos.

10 Diversos setores da economia nos quais ocorrem monopólios são regulados . Por exemplo, rodovias, ferrovias, geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica, transporte e distribuição de gás natural .
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Figura 4 | Situação dos terminais portuários  
utilizados no abastecimento de derivados

Fonte: D’Elia (2017) .

Entre 2001 e 2010, a Petrobras determinava os preços dos derivados, 
mantendo-os, em um certo grau, alinhados aos preços internacionais, 
com reajustes periódicos, embora não diários ou semanais. Eventual-
mente, os preços ficavam acima ou abaixo do mercado internacional, 
mas tendiam a ficar atrelados a esse mercado em um racional.

Entre o segundo semestre de 2010 e o fim de 2014, os preços de alguns 
dos derivados ficaram sistematicamente abaixo do mercado internacional. 
Nesse período, as pequenas refinarias brasileiras tiveram dificuldades 
em concorrer com a Petrobras e sofreram perdas econômicas em alguns 
momentos. Os consumidores foram beneficiados comprando derivados 
abaixo de seu custo de oportunidade econômico.
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No período mais recente, a Petrobras adotou uma política de alinha-
mento de preços aos praticados no mercado internacional praticamente 
instantâneo. Com isso, a frequência dos reajustes nos preços dos deri-
vados passou a ser quase diária. No Gráfico 5, mostra-se a evolução dos 
preços da gasolina e do óleo diesel entre 2002 e 2018.

Gráfico 5 | Preço do produtor da gasolina e do óleo diesel no Brasil e  
cotação internacional US Gulf (R$/litro), 2002-2018
Gráfico 5A Gasolina

Gráfico 5B Diesel

 Cotação internacional US Gulf    Preço interno do produtor

Fonte: Elaboração própria, com base em MME (2008 a 2018) .

A falta de transparência, ou regulação, na política de preços de deriva-
dos, que alinha os preços praticados no mercado interno com a paridade 
de importação (no caso de importação de derivados) ou paridade de 
exportação (no caso de exportação de derivados), inibe investimentos 
privados no setor. Isso se dá porque ora os preços praticados estão ali-
nhados aos preços de mercado competitivo, ora ficam abaixo desse preço.

Para atrair investimentos privados e ampliar a capacidade instalada de 
refino no país, deve haver uma regulação transparente a todos agentes eco-
nômicos, de modo a contemplar preços de mercado competitivo (paridade 
de importação ou paridade de exportação). Para um investidor privado, 
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são importantes a transparência e os mecanismos institucionais que ga-
rantam a prática de preços de mercado competitivos ao longo do tempo.

Também é relevante um esforço de regulamentação que viabilize o 
acesso à infraestrutura existente de logística e distribuição de derivados. 
Desse modo, poderia ser proporcionado um ambiente competitivo com 
o parque de refino existente.

Pela ótica dos consumidores, é importante que eles não sejam prejudica-
dos em decorrência do poder de monopólio regional das grandes refinarias. 
Deve também ser garantida a possibilidade de adquirirem derivados ao 
preço de mercado competitivo (paridade de importação ou de exportação) 
e, se possível, com alguma suavização da volatilidade dos preços.

O mercado de refino nos 
EUA e na Europa

Os mercados de refino norte-americano e europeu apresentam uma di-
nâmica bastante distinta da observada no brasileiro. Neste estudo, não 
serão exploradas em detalhes todas as diferenças. No entanto, será desta-
cada a radical diferença no arranjo espacial das refinarias e suas cadeias 
logísticas no Brasil quando comparado ao dos dois mercados citados.

Nos EUA, há 141 refinarias, com capacidade instalada total de 
18,6 milhões de barris/dia e diversos terminais de distribuição. Em 
2017, o consumo interno norte-americano de derivados de petróleo, 
em média, foi de 19,9 milhões de barris/dia (EIA, 2018a). A Figura 5 
indica a distribuição das refinarias pelo território dos EUA. Nota- 
-se que elas estão majoritariamente instaladas próximas aos grandes 
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centros populacionais, ou conectam-se a eles por meio da infraestrutura 
existente. Veem-se também os inúmeros terminais de distribuição e a 
vasta rede de dutos que corta o país.

As refinarias norte-americanas estão presentes em diversas regiões 
geográficas, conectando-se por uma vasta rede de distribuição, como 
dutos, ferrovias, estradas e terminais de importação/exportação de 
derivados. Essa vasta cadeia logística permite que haja concorrência 
entre as refinarias, uma vez que podem, em tese, entregar seus deriva-
dos em diversas regiões do país de forma competitiva. Por exemplo, 
algumas regiões, como o Texas, têm um cluster de diversas refinarias 
independentes conectadas por uma grande malha de dutos, terminais 
e demais modais de logística, o que garante a elas uma abrangência 
regional vasta.

Uma característica relevante das refinarias norte-americanas é seu 
alto nível de complexidade. Isto é, elas são dotadas da capacidade de 
produzir vários derivados, carreando sua produção para aquele com 
maior demanda em determinado momento.

Além disso, a capacidade de refino não se concentra em poucas em-
presas. O maior refinador norte-americano é responsável por apenas 
11,6% da capacidade total instalada no país. Outras 43 empresas têm, 
individualmente, menos de 3% dessa capacidade, embora totalizem, em 
conjunto, 26% da capacidade total norte-americana (Gráfico 6).

De forma análoga, o território da União Europeia também é repleto 
de refinarias. São 85 delas em toda a sua extensão, e uma capacidade 
instalada total de 14,5 milhões de barris/dia. A demanda da União 
Europeia é de 13,3 milhões de barris/dia. O relatório da Clingendael 
International Energy Programme indica que as refinarias da Europa 
Ocidental estão expostas à competição, decorrente da presença de 
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diversas empresas em uma mesma região e da existência de uma ca-
deia logística associada que facilita o escoamento dos produtos para 
regiões fora do entorno das refinarias (CIEP, 2017). Por outro lado, em 
regiões como o Centro-Leste Europeu, existe uma resiliência maior à 
competição, pois algumas refinarias contam com um mercado cativo 
e estão localizadas em regiões com menor densidade de conectivida-
de logística. Na Figura 6, é apresentada a localização das refinarias 
na Europa; além das 85 refinarias da União Europeia, outras cinco 
são consideradas.

Como observado nos EUA, na Europa também não há concentração 
de capacidade de refino por nenhuma empresa. O maior refinador na 
Europa é a Total, com 11,2% da capacidade instalada. Outras 26 empresas 

Gráfico 6 | Capacidade de refino dos EUA, por empresa (%)
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Nota: Capacidade de refino total: 18,6 milhões de barris/dia .
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são responsáveis, individualmente, por menos do que 2% dessa capaci-
dade, embora totalizem 25,5% da capacidade total europeia, conforme 
indicado no Gráfico 7.

Além disso, não se observam, comumente, nos EUA e na Europa Oci-
dental, grandes regiões atendidas por apenas um grande parque de refino. 
Ocorre o contrário: uma pulverização das refinarias pelo território, servidas 
por significativa infraestrutura que viabiliza a colocação de seus produtos 
em diversos pontos dos países, havendo, assim, concorrência entre elas. 
Desse modo, diferentemente da situação brasileira, não são constatados de 
forma sistemática, nem nos EUA nem na Europa Ocidental, monopólios 
regionalizados abrangendo grandes áreas de atuação.

Figura 6 | Localização dos parques de refino na Europa

Fonte: Concawe (2018) .
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Gráfico 7 | Capacidade de refino europeia, por empresa (%)
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Fonte: Elaboração própria, com base em Ciep (2017) .

Nota: Capacidade de refino total: 14,7 milhões de barris/dia .

Investimentos recentes 
em refino no Brasil

A Petrobras executou um vigoroso programa de modernização, amplia-
ção e aumento da eficiência de suas refinarias entre 2002 e 2013. Nesse 
período, a companhia investiu R$ 174,8 bilhões em sua área de abas-
tecimento11 (Gráfico 8). Com tais investimentos, foi possível produzir 
um adicional aproximado de 480 mil barris/dia de derivados até o ano 
de 2013, em relação ao piso existente em 2002 (Gráfico 9). Trata-se de 

11 A rubrica de abastecimento contempla, sobretudo, as atividades de refino e de distribuição de derivados .
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um incremento equivalente à construção de, pelo menos, duas novas 
refinarias do tamanho da Reduc.

A produção de derivados pela Petrobras foi aumentando de forma 
consistente até 2014, quando atingiu o volume recorde produzido, de 
2,17 milhões de barris/dia, à medida que as modernizações, ampliações 
e expansões do parque de refino entravam em operação.12 A partir de 
2015, o volume produzido foi se reduzindo até o valor de 1,8 milhão 
de barris/dia em 2017, montante equivalente ao de 2007 (Gráfico 9). A 
redução na produção de derivados no último ano, como informado pela 
Petrobras, em seu Relatório ao Mercado Financeiro, foi “[...] principal-
mente em função do aumento da importação por terceiros”. Além disso,

12 Em 2014, já havia entrado em operação a RNEST, construída 34 anos depois da última refinaria anteriormente 

construída pela Petrobras . Atualmente, a RNEST responde pela produção de aproximadamente 30% do diesel S10 

brasileiro, processando em torno de 100 mil barris de petróleo/dia .

Gráfico 8 | Investimentos da Petrobras na área  
de abastecimento (R$ bilhões – nominal)
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a redução nas importações líquidas de derivados [entre os anos de 2016 e 2017], 

principalmente diesel e gasolina, deve-se à redução das vendas no mercado 

interno em decorrência da maior colocação por terceiros no mercado nacional 

(PETROBRAS, 2018a, p. 8).

Além do aumento da capacidade de refino, esse programa de mo-
dernização viabilizou a produção de derivados de maior qualidade e 
menor teor poluente – novas gasolinas e óleo diesel com muito menos 
teor de enxofre.13 A partir de 2009, pari passu à utilização de tecno-

13 Os investimentos realizados para a melhoria dos combustíveis no Brasil, com a consequente redução de poluentes 

emitidos, decorrem do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), estabelecido pelo 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) em 1986, por meio de sua Resolução 18/1986 . Por exemplo, em suas 

fases L-6 (veículos leves) e P-7 (veículos pesados), o teor de enxofre no óleo diesel foi limitado, originando o chamado 

diesel S10, com baixíssimo teor de enxofre (dez partes por milhão), comercializado a partir de 2009, em substituição 

ao diesel S50 (cinquenta partes de enxofre por milhão) . A utilização do diesel S10 tornou-se obrigatória a partir de janeiro 

de 2014 . Sobre isso, ver Resoluções Conama 403/2008 e 415/2009; e Resolução ANP 50/2013 . 

Gráfico 9 | Evolução da produção de derivados pela Petrobras (milhões de 
barris/dia) e fator de utilização das refinarias da Petrobras (%), 2002-2017
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logias de tratamento de emissões nos veículos automotores, apenas as 
novas gasolinas viabilizaram uma redução de 35 mil toneladas/ano das 
emissões de óxidos de enxofre (SOx) e diminuíram as emissões de gases 
poluentes no escapamento em até 60% de óxidos de nitrogênio (NOx), 
em até 45% de monóxido de carbono (CO) e em até 55% de hidrocar-
bonetos (HC) (PETROBRAS, 2014).

Apoio do BNDES nos 
investimentos em refino

O BNDES apoiou o referido programa de ampliação de capacidade 
e modernização das refinarias da Petrobras entre 2006 e 2012. Nesse 
período, em valores correntes, foram desembolsados R$ 19,7 bi-
lhões (Gráfico 10) em apoio a projetos, que totalizaram investimen-
tos de R$ 68,8 bilhões, nas refinarias: Alberto Pascoalini (Refap), 
em Canoas/RS; Gabriel Passos (Regap), em Betim/MG; Presidente 
Getúlio Vargas (Repar), em  Araucária/PR; de Paulínia (Replan), em 
Paulínia/SP; Duque de Caxias (Reduc), em Duque de Caxias/RJ; de 
Capuava (Recap), em Mauá/SP; Presidente Bernardes (RPBC), em 
Cubatão/SP; Landulpho Alves (RLAM), em São Francisco do Conde/BA; 
e Abreu e Lima (RNEST), em Ipojuca/PE.14

14 Também foram apoiados pelo BNDES projetos menores, como os de ampliação de tancagem e de distribuição de 

derivados no país .
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Gráfico 10 | Desembolsos do BNDES ao programa de ampliação  
e melhoria do parque de refino (%), 2006-2012
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Fonte: Elaboração própria .

Nota: Desembolsos do BNDES de R$ 19,7 bilhões .

Possíveis investimentos 
em refino no Brasil

A International Energy Agency (IEA) projeta possibilidade de inves-
timentos em refino no Brasil na ordem de US$ 49 bilhões até o ano 
de 2040. Com tais investimentos, a capacidade de refino no país poderia 
aumentar para 2,6 milhões de barris/dia (IEA, 2017).

Atualmente, existem três possíveis projetos para ampliar a capacida-
de de refino no país. O primeiro seria a implantação da segunda fase 
da RNEST; e o segundo seria a conclusão do projeto Comperj, ora 
paralisado – ambos da Petrobras. Esses dois projetos agregariam uma 
capacidade de processamento, respectivamente, de cerca de 120 mil e 
160 mil barris de petróleo/dia. A própria Petrobras, isoladamente ou 
em parceria com alguma outra empresa, poderia executar esses projetos. 
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Em seus dois últimos planos estratégicos, porém, ela não considerou a 
ampliação de sua atuação no refino brasileiro. Ao contrário, no ano de 
2018, a empresa divulgou a intenção de vender quatro de suas refinarias, 
duas no Nordeste (RLAM e RNEST)15 e duas no Sul (Repar e Refap).16 
Destaca-se que a venda das refinarias não implicará necessariamente 
novos investimentos de ampliação de capacidade produtiva no curto 
prazo por quem vier a adquiri-las.

O terceiro projeto seria a possibilidade de construção de uma refina-
ria no Maranhão por um grupo privado. Essa refinaria poderia atender 
à necessidade de derivados de parte da região Nordeste e das regiões 
Norte e Centro-Oeste.

A construção de uma refinaria leva por volta de quatro anos para ser 
concluída, depois da fase de projeto básico. Com a possível recupera-
ção da economia nos próximos anos, o Brasil continuará importador 
de derivados e exportador de petróleo cru. Não havendo ampliação da 
capacidade de refino, além do já considerado segundo trem da RNEST 
no PDE – 2026, no cenário de crescimento médio do produto inter-
no bruto (PIB) de 2,5% ao ano,17 é provável que a atual capacidade de 
infraestrutura de importação de derivados possa ser suficiente para 
complementar o atendimento da demanda. No entanto, se o PIB crescer 
a taxas superiores, provavelmente haverá a necessidade de ampliação 
dos terminais de importação de derivados no país, sob o risco haver 
escassez de derivados no mercado interno no médio e no longo prazo.

15 RLAM e RNEST detêm 89,7% da capacidade de refino instalada na região Nordeste .

16 Repar e Refap detêm 93,4% da capacidade de refino instalada na região Sul .

17 Trata-se de uma estimativa da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) (BRASIL, 2017) que leva em consideração a entrada 

em produção do segundo trem de refino da RNEST e um aumento na utilização da capacidade instalada em um nível 

compatível aos valores históricos e alinhados aos parâmetros de refinarias internacionais . Caso isso não ocorra, até mesmo 

um crescimento mais modesto do PIB poderá requerer maiores investimentos em infraestrutura de importação de derivados .
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Considerações finais18

De maneira diversa da dinâmica observada nos EUA e na Europa, 
onde diversas refinarias de variados portes concorrem entre si, no 
Brasil a cadeia logística do refino e distribuição foi praticamente toda 
montada pela Petrobras para sua própria operação, sob a racionali-
dade de minimizar custos para o país e de garantir o abastecimen-
to em todo o território nacional. A construção e a localização das 
refinarias da Petrobras foram definidas para que se complementem 
umas às outras, objetivando entregar os derivados com o menor custo 
possível em todas as regiões do país. Não houve, portanto, o estabe-
lecimento de parques de refino voltados a competirem entre si por 
um determinado mercado. Cada refinaria foi instalada em um ponto 
específico para atender a sua região de abrangência ou complementar 
a produção de derivados de outra refinaria que atue parcialmente na 
região considerada.

A mera transferência de controle das refinarias existentes para outros 
agentes não significará o estabelecimento de uma dinâmica de compe-
tição no mercado, e, sim, poderá gerar monopólios regionais privados, 
uma vez que a atividade de refino se realiza por economia de escala e 
custo, devendo estar próxima ao mercado consumidor – sobretudo 
se for adiante o modelo de simplesmente transferir para a iniciativa 
privada cadeias logísticas inteiras que englobam mais de um estado. Se 
este, de fato, for o modelo a ser adotado, deverá haver uma regulação 
robusta e específica sobre a matéria, que inclua o livre acesso às cadeias 

18 Em algumas partes, o presente artigo foi baseado em trechos do capítulo sobre Petróleo e Gás, da publicação Visão 

2035: Brasil, país desenvolvido, ainda no prelo . 
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logísticas, de modo a não ocorrer o poder de monopólio regional por 
agentes privados, ou, caso passe a existir, que esteja bem regulamentado 
e fiscalizado.

Deve ser percebido com clareza que apenas a transferência de ativos 
existentes não se traduzirá necessariamente em investimentos impor-
tantes para sua ampliação. O principal desafio para o setor é a atração 
de novos investimentos que viabilizem a ampliação da capacidade 
instalada no país. Seria mais importante e profícuo criar um ambiente 
de negócios atrativo para novos investimentos, atraindo e coadunando 
novos agentes privados para o setor.

Com o intuito de promover a concorrência e a atração de investi-
mentos para o segmento de refino, em março de 2018, o Conselho 
Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou dez medidas para 
indução de investimentos em refino no Brasil (CNPE, 2018, p. 2-3). 
Destacam-se: “I - acompanhar e promover ambiente de mercado com-
petitivo e condições adequadas ao ingresso de novos agentes no setor 
e que inibam eventuais práticas anticoncorrenciais”; e “II - promover 
a garantia das condições de acesso a terceiros à infraestrutura de mo-
vimentação de petróleo e seus derivados, resguardada a preferência de 
uso do proprietário”.

Uma medida potencialmente eficaz para atrair novos investimentos 
e estabelecer um ambiente de negócios competitivo, sob a lógica de 
mercado, seria refletir esse princípio no marco regulatório do setor. 
Deve-se preservar a lógica do preço de mercado competitivo de pari-
dade de importação e os custos de internação, no caso de importação 
de derivados. No caso de exportação de derivados, deveria valer o preço 
de mercado competitivo, ou seja, o preço de paridade de exportação. A 
regulação do setor deve ser transparente a todos os agentes, garantindo 
que os preços praticados estejam alinhados ao mercado internacional. 
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Com isso, por um lado, seria evitado o poder de monopólio regional 
por qualquer agente relevante e, por outro, estaria garantida aos novos 
investidores a segurança institucional de que haverá a prática de preços 
de mercado competitivos no ambiente de negócios.
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Resumo
Apesar de o Brasil ser um dos maiores produtores mundiais, o leite brasi-
leiro ainda é pouco presente internacionalmente. Essa baixa presença no 
exterior decorre, entre outros motivos, do alto custo de produção e de sua 
baixa qualidade. A crise econômica, a partir de 2015, estagnou o consumo 
doméstico e resultou na redução da oferta de leite, em razão da falta de 
competitividade para exportar. Entretanto, resultados encontrados por 
meio de projetos de assistência técnica e gerencial ressaltaram a relevância 
e a exequibilidade de aumentar a eficiência da cadeia produtiva do leite, 
mediante a difusão de conhecimentos e tecnologias, a ponto de torná-la 
competitiva mundialmente. Políticas públicas que privilegiem o aumento 
da competitividade, em detrimento do protecionismo, e que deem mais 
importância ao controle da qualidade parecem ser o melhor caminho para 
ampliar a presença do leite brasileiro no exterior.

Abstract
Although Brazil is one of the largest producers in the world, Brazilian 
milk is still little present internationally. This low presence abroad 
is due, among other reasons, to the high cost of production and its 
low quality. The economic crisis, from 2015, stagnated the domestic 
consumption and resulted in the reduction of milk supply, due to the lack 
of competitiveness to export. However, results found through technical 
and managerial assistance projects have highlighted the relevance and 
feasibility of increasing the efficiency of the milk production chain, 
through the diffusion of knowledge and technologies, to the point of 
making it competitive worldwide.
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Introdução

A pecuária bovina leiteira é praticada em quase todos os países do mundo. 
Embora seja muito importante na alimentação humana, o leite e seus 
derivados ainda são, proporcionalmente, pouco comercializados no mer-
cado internacional, em comparação a outros produtos agroindustriais.

Apesar de o Brasil ser, atualmente, um dos maiores produtores mun-
diais de leite, este é um dos poucos produtos de origem animal nos quais 
o Brasil não se destaca como exportador. Pelo contrário, é deficitário 
na maioria dos anos.

Grande parte dos produtores brasileiros de leite ainda opera com 
resultados técnicos e econômicos insatisfatórios. Majoritariamente, 
isso ocorre em virtude da alocação indevida dos recursos utilizados, 
dificultando o retorno esperado em forma de produto e provocando o 
abandono da atividade.

Dadas a estagnação relativa do mercado doméstico nos últimos anos 
e a crescente demanda internacional, o mercado externo torna-se uma 
importante via para a continuidade da expansão do setor.

Este estudo buscou identificar e analisar os principais desafios exis-
tentes, sejam domésticos, sejam externos, para viabilizar a exportação 
dos produtos lácteos brasileiros. Dessa forma, propõe-se a entender 
quais as restrições para o país tornar-se um importante player no mer-
cado internacional do leite, a exemplo do que ocorre nos mercados de 
proteína animal e nos grãos.

O presente artigo está organizado em sete seções, com esta introdução 
e as considerações finais. As duas próximas seções apresentam os pa-
noramas sobre os mercados global e brasileiro de leite, e a subsequente 
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evidencia o diagnóstico dos principais gargalos para exportação. A quinta 
faz uma avaliação dos principais modelos de produção competitivos, 
e a sexta apresenta as propostas de políticas públicas para Brasil e de 
atuação do BNDES.

Panorama internacional

Em 2016, foram produzidas, globalmente, quase 659 milhões de toneladas 
de leite de vaca, o que significou uma queda de 1,1% em relação ao ano 
anterior. Essa queda na produção foi atípica, tendo em vista que, no pe-
ríodo 2010-2015, o crescimento na produção mundial foi, em média, de 
2,0% a.a. (conforme consulta à base de dados Faostat realizada em 2018).

A captação de leite de vaca no mundo é bem concentrada. Apenas seis 
produtores – União Europeia (UE), Estados Unidos da América (EUA), 
Índia, China, Brasil e Rússia – são responsáveis por aproximadamente 
dois terços do total mundial (Tabela 1).

Tabela 1 | Maiores produtores mundiais de leite bovino (mil t), 2016

Ranking País/bloco Produção Participação mundial (%)

1 União Europeia 158 .156  24

2 Estados Unidos da América  96 .359  15

3 Índia  77 .416  12

4 China  36 .775   6

5 Brasil  33 .625   5

6 Rússia  30 .495   5

  Outros  89 .281  33

  Total mundial 659.150 100

Fonte: Faostat (2018) .

Nota: Mil litros de leite equivalem a cerca de 1,03 tonelada .



51Desafios para a exportação brasileira de leite

BNDES Set., Rio de Janeiro, v. 24, n. 48, p. 45-114, set. 2018

Em razão de sua importância na segurança alimentar dos países, o 
comércio internacional de lácteos envolve apenas uma pequena parcela 
da produção mundial de leite1 e é realizado, em sua maior parte, sob a 
forma de queijos e leite em pó (integral e desnatado).2 Entretanto, como 
os queijos costumam ter valor agregado e grande variação de preços 
em virtude do tipo (muçarela, cheddar, provolone etc.), da origem e da 
marca, o leite em pó é a principal commodity láctea.

Em 2016, as exportações globais de produtos lácteos somaram o mon-
tante de US$ 65,3 bilhões. Comparadas com 2014, quando as exportações 
chegaram ao patamar de US$ 89,3 bilhões, houve queda de aproximada-
mente 27%. O motivo da queda foi o embargo de fornecimento de lácteos 
da UE para a Rússia. O excesso de oferta contribuiu para derrubar os 
preços em nível global. Atualmente, Nova Zelândia, Alemanha, Holanda, 
França e EUA são os principais países exportadores de produtos lácteos.

Em 2015, o comércio internacional de leite em pó, integral e desnatado, 
movimentou mais de 4,7 milhões de toneladas, das quais 53% referentes 
ao integral. Considerando que a produção de leite em pó foi de 9,9 mi-
lhões de toneladas, o comércio internacional representou pouco menos 
da metade da produção global (IDF, 2016).

Esse mercado tem um grau elevado de concentração: nesse mesmo 
ano, 73% das exportações mundiais de leite em pó tiveram origem na 
Nova Zelândia, na UE e nos EUA, conforme exposto na Tabela 2. Em 
relação às importações, China, México e Argélia lideraram, nessa ordem, 
a demanda pelo leite em pó (IDF, 2016).

1 Em 2015, a parcela do leite transacionado internacionalmente correspondeu a 9% do total, ou 69,4 milhões de 

toneladas em equivalente-leite (IDF, 2016) . 

2 A manteiga e seu óleo, apesar de serem outros importantes produtos lácteos comercializados internacionalmente, 

representaram, em volume, apenas 20% do total comercializado em leite em pó (IDF, 2016) . 
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Tabela 2 | Maiores exportadores mundiais de leite em pó (mil t), 2015

Ranking País/bloco 2015 Participação (%)

1 Nova Zelândia 1 .821  39

2 União Europeia 1 .053  22

3 Estados Unidos da América 595  13

4 Austrália 271   6

5 Argentina 162   3

6 Belarus 149   3

7 Uruguai 125   3

8 Malásia 66   1

  Outros 483  10

  Total mundial 4.725 100

Fonte: IDF (2016) .

Nota: Leite em pó integral e desnatado .

A demanda por produtos lácteos deve continuar em crescimento, graças 
ao incremento populacional e da renda mundial, bem como a mudanças 
no consumo alimentar internacional: até 2027, é esperado um aumento 
de lácteos de 2% a.a.; e, para o leite em pó integral e para o desnatado, 
esse crescimento deve chegar a 2,3% a.a. e 2,2% a.a., respectivamente 
(OECD; FAO, 2017).

Tradicionais importadores, como China, Rússia, países do sudeste 
asiático (Tailândia, Indonésia e Filipinas) e do Oriente Médio, vêm 
aumentando continuamente a procura por esses produtos.

Para aproveitar esse crescimento na demanda internacional, que 
deve se refletir no aumento do comércio internacional, os países que 
apresentarem produtores com preços mais competitivos de produção 
de leite terão vantagem na disputa por participação nas exportações 
globais. Nesse sentido, os custos de produção e a produtividade são fun-
damentais para a definição de preços atraentes internacionalmente. Os 
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custos são afetados não só pelos tipos adotados de produção (extensivo 
ou intensivo), mão de obra e terra, mas também por outras variáveis, 
como o câmbio e os preços dos insumos.

A Tabela 3 mostra o quanto a produtividade média (tonelada/ano/vaca) 
pode variar entre os países, em função do tipo e das técnicas de produção. 
Os cinco primeiros países apontados foram os de maior produtividade 
em 2016, e os demais são países de interesse deste estudo, incluindo tanto 
grandes produtores (China, Brasil e Índia) quanto grandes exportadores 
(Irlanda, Argentina, Nova Zelândia e Uruguai).

Tabela 3 | Produtividade de leite em países selecionados (t/vaca/ano), 2016

Países selecionados Produtividade 

1 Israel 12,95

2 Estados Unidos da América 10,33

3 Dinamarca (UE) 9,37

4 Arábia Saudita 9,28

5 Suécia (UE) 8,78

37 Irlanda (UE) 4,90

43 Argentina 4,41

45 Nova Zelândia 4,17

63 China 2,91

65 Uruguai 2,84

87 Brasil 1,71

93 Índia 1,59

Fonte: Faostat (2018) .

Ainda na Tabela 3, cabe destacar a discrepância na produtividade 
da Dinamarca, da Suécia e da Irlanda – três países da UE que, apesar 
dessa diferença e de disputarem o mesmo mercado comunitário, man-
têm-se viáveis em razão dos preços associados a cada tipo de produção 
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adotado. Isso também pode ser dito sobre os EUA e a Nova Zelândia, 
pois, embora a produtividade neozelandesa seja menos da metade da 
norte-americana, sua presença internacional é maior, graças ao menor 
custo relativo de produção.

O Quadro 1 apresenta os custos de produção, em fazendas típi-
cas, em países selecionados pelo International Farm Comparison 
 Network (IFCN), organizados por faixas, em 2016.

Quadro 1 | Custos de produção de leite em alguns países, 2016

Faixas de custo de produção 
para 100 kg de leite em 2016

Países avaliados

Custo abaixo de US$ 30 Nova Zelândia, Peru, Chile, México, Ucrânia, 
Belarus, Sérvia, Hungria, Turquia, África do Sul, 
Egito, Camarões, Uganda e Malavi

Custo entre US$ 30 e US$ 40 Argentina, Brasil, Colômbia, Uruguai, Austrália, 
Espanha, Irlanda, Croácia, República Tcheca, 
Rússia, Indonésia, Tunísia, Quênia e Nigéria 

Custo entre US$ 40 e US$ 50 EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, 
Polônia, Irã, Paquistão e Índia

Custo maior que US$ 50 O restante dos países da Europa Ocidental, Japão, 
China, Israel, Jordânia, Irã, Bangladesh, Argélia e 
Botsuana

Fonte: IFCN apud Saha (2016) .

Embora caiba ressaltar que há movimentações anuais entre as faixas 
do Quadro 1, em virtude principalmente de variações cambiais, e que 
as fazendas típicas são uma mediana das fazendas de cada país, é pos-
sível observar que, na faixa de custo da produção leiteira brasileira, 
intermediária, constam também países de tradição leiteira e expor-
tadora, como Argentina, Uruguai, Austrália e Irlanda. Na primeira 
faixa, dentre os grandes exportadores, destacam-se Nova Zelândia, que 
têm forte restrição física para expansão de sua produção, e Belarus, 
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que tem na Rússia, com quem integrou a extinta União Soviética, seu 
principal cliente.

Por outro lado, os EUA e alguns dos principais países leiteiros da 
UE estão na faixa de US$ 40 a US$ 50, custo acima do Brasil, e, ape-
sar disso, são grandes exportadores de lácteos. Como a Organização 
Mundial do Comércio (OMC) obriga os países a eliminar o subsídio 
direto ao leite destinado à exportação, há duas possibilidades para que 
os países dessa faixa continuem competitivos: (i) contar com subsídios 
indiretos à produção leiteira; e/ou (ii) dispor de fazendas especializa-
das para exportação, com custo relativo de produção mais baixo que o 
captado pelo IFCN nas fazendas típicas. Os países com custo acima de 
US$ 50 são considerados de alto custo e só produzem leite destinado 
ao mercado interno – mesmo assim, com subsídios e/ou sob proteção, 
tarifária ou não.

Em relação aos preços internacionais do leite em pó, eles são de-
terminados com base nos preços Free on Board (FOB) da Oceania, 
por meio da plataforma Global Dairy Trade (GDT), e oscilam quin-
zenalmente. Em 2016, mesmo ano dos dados do IFCN, os preços do 
leite em pó integral nessa plataforma oscilaram entre US$ 1,89 mil e 
US$ 3,59 mil por tonelada, ainda segundo a GDT. Adotando o fator 
de conversão de 8,5 toneladas de leite para cada tonelada de leite em 
pó integral, os países com custo de produção de US$ 30 a US$ 40 do 
IFCN teriam, nesse ano, um custo produtivo entre US$ 2,55 mil e 
US$ 3,40 mil por tonelada de leite em pó, fora os custos de secagem 
e transporte do leite.

O presente estudo avaliará, nas próximas seções, a possibilidade de o 
Brasil contar com uma cadeia produtiva do leite eficiente e competitiva, 
capaz de tornar o país player mundial de exportação.
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Panorama brasileiro

A produção do leite é uma atividade de grande importância no Brasil, 
em aspectos tanto econômicos quanto sociais. Em 2017, o valor bruto 
da produção de leite somou R$ 30,1 bilhões (BRASIL, 2018a), e a 
indústria de laticínios faturou R$ 70,2 bilhões (ABIA, 2018). A pro-
dução no campo envolveu, nesse ano, 1,17 milhão de estabelecimentos 
produtores (SIDRA, 2018c) e, provavelmente, mais de 3,5 milhões 
de pessoas.3

Como visto na seção anterior, o Brasil é o quinto maior produtor 
mundial de leite bovino. Embora a produção de leite viesse cres-
cendo até 2014, desde então começou a cair, conforme se verifica 
no Gráfico 1.

No Gráfico 1, são mostradas as evoluções da produção total de lei-
te e a inspecionada. A diferença entre elas é consumida nas próprias 
propriedades produtoras ou comercializada informalmente. A queda 
na produção brasileira de leite, a partir de 2015, deveu-se, sobretudo, 
à crise econômica no país, que debilitou o consumo doméstico. Como 
o excesso de oferta não pôde ser enviado para o exterior, em razão de 
seu custo elevado, os preços ao produtor caíram e, consequentemente, 
a produção vem sendo reduzida. Apesar de ter havido recuperação no 
leite inspecionado em 2017, a produção ainda é menor que a registrada 
em 2014.

3 Esse número considera a média de pessoas ocupadas por estabelecimento rural apurada no Censo Agropecuário 

2017 (SIDRA, 2018c) . Levando em conta que a pecuária leiteira é mais intensiva em mão de obra que a maioria de outras 

atividades agropecuárias, essa média seria conservadora .
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Gráfico 1 | Evolução da produção brasileira de leite (bilhões de litros), 2010-2017
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Fontes: Sidra (2018a; 2018b) .

Nota: Produção de leite total, apurada na Pesquisa Pecuária Municipal; e produção de leite inspecionado, apurada na 

Pesquisa Trimestral do Leite, ambas as pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . 

Embora existam divergências sobre o tamanho da produção informal 
e, consequentemente, de quanto seria o consumo real de leite no Brasil, 
há um consenso no setor: para a produção doméstica continuar a crescer, 
é necessário aumentar, de forma estrutural, as exportações.

Entretanto, ao contrário dos dois maiores produtores mundiais, UE 
e EUA, o Brasil não é um dos grandes exportadores de lácteos e, em 
termos líquidos, é historicamente deficitário. A única exceção ocorreu 
no período entre 2004 e 2008 (exceto no ano de 2006) – em 2008, ano 
de maior superávit, o saldo positivo foi próximo de US$ 300 milhões, 
conforme Alice Web. Alguns fatores explicaram esse fenômeno, como 
a alta do preço do leite em pó no mercado internacional e o câmbio 
favorável à moeda nacional no período.

Um dos motivos para o persistente déficit brasileiro em lácteos é que 
tanto a escala de produção quanto a produtividade e a qualidade médias 
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são baixas, faltando conhecimento e recursos a muitos produtores para 
incorporar as melhores técnicas de produção.

Em 2017, as exportações brasileiras de lácteos foram de US$ 102 milhões, 
representando, em equivalente-leite,4 141 milhões de litros (ou cerca 
de 0,6% da produção nacional inspecionada). Os principais produtos 
embarcados foram creme de leite e leite condensado, com 47% do valor, 
e leite em pó, com 14% (RIBEIRO; GRIGOL, 2018).

As importações de produtos lácteos, por outro lado, atingiram 
quase 1,3 bilhão de litros em equivalente-leite em 2017, ou seja, qua-
se 5,3% da produção nacional inspecionada. Os lácteos que o Brasil 
mais importou, nesse ano, em equivalente-leite, foram o leite em pó 
(72,8% do total de importações) e os queijos (24,4%). Em função do 
Mercado Comum do Sul (Mercosul) e das altas tarifas (28%) incidentes 
sobre a importação de terceiros, a Argentina e o Uruguai foram os 
principais fornecedores.

Embora o leite em pó e os queijos importados do Mercosul representem 
uma parcela pequena no mercado brasileiro, são importantes balizadores 
para o preço do leite cru pago pelas indústrias ao produtor. A existência 
de cotas para a exportação argentina ao Brasil, de 3,6 mil toneladas/mês,5 
e a limitação física do Uruguai para aumentar sua produção leiteira, 
todavia, limitam a presença de seus lácteos no Brasil.

Em relação aos preços praticados no mercado interno, uma referência 
importante para o setor é o indicador de preço ao produtor do Centro de 
Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq): de periodicidade mensal e 

4 Equivalente-leite é a medida usada para comparar diferentes produtos lácteos em relação ao volume de leite envolvido 

em sua produção .

5 As cotas para a exportação de lácteos ao Brasil não foram renovadas, e deixaram de existir em junho de 2018 .
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calculado por meio de consulta às cooperativas e indústrias de laticínios, 
ele fornece informações das principais mesorregiões e estados produtores. 
Além de calcular o preço recebido pelo produtor (líquido), esse indicador 
calcula também o preço pago pela indústria (bruto), que inclui ainda a 
retenção do Fundo de Assistência ao  Trabalhador Rural (Funrural)6 e do 
frete, que oscila, dependendo da região, de 3% a 10% (7%, em média) do 
valor total desembolsado pela indústria (CEPEA/ESALQ/USP, 2018a).

Além do indicador de preços ao produtor, o Cepea/Esalq calcula também 
os valores médios praticados, no atacado, dos derivados lácteos. Por meio 
desse indicador, é possível comparar a competitividade do leite em pó 
integral brasileiro em relação ao comercializado internacionalmente pela 
plataforma GDT. Em 2017, os preços praticados no Brasil foram, em todo o 
período, mais de 50% superiores aos da GDT, como é mostrado no Gráfico 2.

Gráfico 2 | Comparativo de preços de leite em pó (US$ milhares/toneladas), 2017
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Nota: Considerou-se a cotação média do dólar norte-americano no dia  

15 de cada mês conforme a Conversão de Moedas disponível no portal do Banco Central do Brasil .

6 O Funrural é uma contribuição previdenciária, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da 

produção rural .
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Essa diferença significativa existente entre os preços praticados no mer-
cado doméstico em relação ao internacional desestimula as exportações 
brasileiras e estimula as importações, sobretudo dos países do Mercosul. 
As exportações brasileiras de lácteos, atualmente, buscam manter abertos 
canais de distribuição para aproveitar janelas de desvalorizações cambiais 
e/ou de preços internacionais favoráveis para escoar excedentes.

Os produtores de leite e os laticínios mais eficientes, que poderiam 
exportar, preferem destinar sua produção para o mercado doméstico, que 
remunera mais que o externo, atendendo ao crescimento da demanda 
doméstica e/ou ocupando o espaço dos menos eficientes.

Nesse sentido, observa-se, nos últimos anos, um lento movimento de 
consolidação na pecuária leiteira brasileira, com a consequente redução 
do número de fornecedores e o aumento da escala produtiva. Embora, 
entre o Censo Agropecuário de 2006 e o preliminar de 2017, o número 
de propriedades que produzem leite tenha caído apenas 13% (de 1,35 mi-
lhão para 1,17 milhão), a produtividade média diária subiu 67% (de 
42 kg/produtor/dia para cerca de 70 kg/produtor/dia) (SIDRA, 2018c).

A evolução da produtividade do produtor brasileiro pode ser vista em 
outras duas fontes. Uma delas são os levantamentos dos cem maiores 
produtores de leite, realizados anualmente pela MilkPoint: de 2010 a 
2017, observa-se que a média de produção de leite desse grupo aumentou 
de 11.697 litros/dia para 17.929 litros/dia nesse período (alta de 53%); 
a outra, o ranking dos maiores laticínios, calculado anualmente pela 
Leite Brasil, informa que, enquanto em 2010, os 12 maiores laticínios 
tinham 69.124 fornecedores, com uma produção média por produtor de 
245 litros de leite/dia, em 2017 os 14 maiores laticínios tiveram 41.604 
fornecedores, com uma produção média por produtor de 407 litros de 
leite/dia, uma elevação de 8% no total captado, e de 66% na média por 
produtor. Todas essas informações constam na Tabela 4.
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Tabela 4 | Evolução da quantidade e produtividade dos fornecedores  
de leite para os maiores laticínios no Brasil, 2010-2017

Item 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Produtividade 

dos cem maiores 

produtores – 

Milkpoint (l/dia)

11 .697 12 .021 12 .621 13 .848 15 .161 15 .486 16 .238 17 .929

Produtividade 

dos fornecedores 

dos maiores 

laticínios (l/dia) – 

Leite Brasil

245 258 313 337 304 336 381 407

Quantidade de 

fornecedores dos 

maiores laticínios – 

Leite Brasil

69 .124 63 .434 48 .304 48 .748 67 .555 61 .489 43 .814 41 .604

Fontes: Leite Brasil (2018) e Confira . . . (2018) .

Em relação à indústria, a captação dos 14 maiores laticínios em 2017 foi 
de 8,6 bilhões de litros de leite, ou 35% do total nacional inspecionado. 
Se forem incluídos os números relativos ao segundo maior laticínio em 
captação do ano anterior, ausente no levantamento desse ano, os 15 pri-
meiros do ranking seriam responsáveis por cerca de 40% do total do leite 
captado no Brasil. Esse número não difere muito dos números dos maiores 
laticínios de 2010, quando os 12 maiores foram responsáveis pela captação 
de quase 8 bilhões de litros, ou 38% de então (LEITE BRASIL, 2018).

Essa baixa concentração da indústria pode ser vista em outros indica-
dores. Em junho de 2018, por exemplo, havia, no Brasil, 1.301 laticínios, 
usinas de beneficiamento de leite, granjas leiteiras7 e queijarias com 
o sistema de inspeção federal. Muitos outros contam apenas com os 
sistemas de inspeção estaduais ou mesmo municipais, que permitem 

7 De acordo com o novo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (Riispoa), 
estabelecido pelo Decreto 9 .013, de 29 de março de 2017, a granja leiteira produz e beneficia seu próprio leite, incluindo 
a produção de derivados (BRASIL, 2017) .
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a comercialização nas respectivas jurisdições, o que dificulta tanto a 
coordenação setorial quanto a obtenção de ganho de escala na indústria.

Em relação à indústria de leite em pó, em 2015, o Brasil foi o quarto 
maior produtor mundial desse produto na forma integral (617 mil to-
neladas, ou 12% do total mundial) e o sexto na forma desnatada (157 mil 
toneladas, ou pouco mais de 3% do total) (IDF, 2016).

Embora, nesse mesmo ano, 41 mil toneladas de leite em pó integral, ou 
7% da produção nacional, tenham sido destinadas à exportação, outras 
58 mil toneladas foram importadas, tornando o saldo final negativo.

Em maio de 2018, segundo o Serviço de Inspeção Federal (SIF), havia 
34 estabelecimentos brasileiros, de vinte empresas diferentes, autorizados 
a exportar leite em pó (BRASIL, 2018b). A maior parte desses estabele-
cimentos localiza-se nos estados do Sul e em Minas Gerais, São Paulo e 
Goiás, onde estão as principais bacias leiteiras brasileiras, responsáveis por 
77% da produção nacional de leite, como pode ser visualizado no Gráfico 3.

Gráfico 3 | Distribuição da produção brasileira de leite (%), 2016
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Em vista desse contexto setorial, no qual as exportações são funda-
mentais para o crescimento da pecuária de leite brasileira, na próxima 
seção serão avaliados os gargalos existentes e os modelos produtivos 
mais competitivos para a ampliação das exportações de produtos lácteos.

Os principais gargalos da 
exportação brasileira de lácteos

Contextualização histórica
A abertura do mercado e a desregulamentação na década de 1990 im-
pactaram profundamente o setor da pecuária leiteira e, com o fim dos 
controles, o preço do leite passou a ser determinado pela interação entre 
oferta e demanda. O Plano Real teve acentuada influência na demanda, 
com o aumento do poder de compra da população, impactando também 
a produção, que cresceu substancialmente. Todas essas transformações 
expuseram o setor a cadeias produtivas mais bem estruturadas, eficientes 
e competitivas, já que os maiores países produtores mundiais de leite 
contavam com vultosos incentivos de governo, até mesmo na forma de 
subsídios. Entre os anos de 1997 e 2001, essas importações com preços 
subsidiados nos países de origem levaram o setor produtivo nacional a 
enfrentar uma crise que culminou, em 2001, com a adoção brasileira de 
um pacote de medidas compensatórias de defesa comercial.

A desregulamentação e o fim do tabelamento de preços levaram 
ao crescimento da produção e da produtividade do setor primário, 
acompanhado de significativo investimento em plantas industriais, 
processos e novos produtos. Já a partir de 2004, o país transformou-se 
em exportador líquido.
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Contudo, o acesso ao mercado externo ocorreu de forma isolada, 
por meio de oportunidades geopolíticas ou de questões cambiais que 
favoreceram por curto período a equiparação dos custos relativos. Em 
2009, o preço internacional do leite em pó caiu a menos da metade, 
com a intensa retração do mercado, e a moeda brasileira valorizou-se, 
afetando a competitividade e resultando no retorno do país à condição 
de importador líquido.

Nesse cenário, a rentabilidade das empresas de laticínios passou a cair 
continuamente, e, em virtude de sua natureza oligopolista, o varejo impôs-
-se aos elos da cadeia produtiva e aumentou suas margens em detrimento 
dos demais. No novo quadro, milhares de produtores não conseguiram 
acompanhar o brusco movimento de mudanças e foram gradualmente 
sendo excluídos. Esse fenômeno continua ocorrendo. Uma comparação 
de dados do Censo preliminar de 2017 com os de 2006 mostra que, a cada 
meia hora, há um produtor de leite a menos na atividade (SIDRA, 2018c).

Caracterização dos principais gargalos
Com o objetivo de identificar os principais gargalos à participação do 
Brasil no mercado internacional como exportador, para este estudo foram 
realizadas entrevistas com 23 especialistas, representando produtores, 
criadores, executivos da indústria de processamento, de insumos, de 
equipamentos e lideranças que representam instituições ligadas à cadeia 
do leite. Quando questionados sobre os principais gargalos do setor 
para o fortalecimento do Brasil como exportador mundial relevante, 
destacaram-se quatro fatores que afetam a competitividade da cadeia 
produtiva: (i) preços pouco competitivos; (ii) qualidade deficitária para 
os padrões internacionais; (iii) carência de políticas públicas focadas; 
e (iv) baixa coordenação da cadeia produtiva. A seguir, cada um desses 
grandes grupos será brevemente discutido.
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Preços pouco competitivos

A dificuldade de equiparar o preço dos produtos lácteos produzidos no 
Brasil com os preços praticados no mercado internacional foi mencionada 
pelos entrevistados como fator decisivo para a falta de competitividade 
da cadeia láctea nacional. Dentre os aspectos apontados que impactam a 
formulação de preços, destacam-se a baixa produtividade, a falta de escala 
produtiva e a ineficiência na produção e no processamento. Além disso, 
foram citados: infraestrutura, logística, questões tributárias e crédito. 
Todos esses fatores contribuem para que o Brasil tenha maiores custos 
relativos se comparado aos países exportadores, afetando diretamente 
o preço final do produto.

Os dados estatísticos de produtividade média do rebanho brasileiro 
merecem ser avaliados com cautela, em virtude da amplitude de va-
riação existente entre os sistemas de produção. Muitas propriedades 
são competitivas. A região Sul apresenta ilhas de produtividade de 
leite com padrão tecnológico semelhante ao observado nos principais 
países produtores. A microrregião de Ponta Grossa, no Paraná, é um 
desses exemplos: a produtividade média do rebanho foi de 6.586 litros 
de leite por vaca ao ano em 2016. Também são exemplos outras im-
portantes microrregiões leiteiras do sul brasileiro, como Jaguariaíva e 
Toledo (Paraná), Passo Fundo e Não-Me-Toque (Rio Grande do Sul) 
e as microrregiões do Oeste Catarinense. Essas propriedades exibem 
produtividade similar às da Nova Zelândia, o principal exportador 
de lácteos do mundo (Gráfico 4). Por outro lado, desde 2011, o reba-
nho leiteiro brasileiro tem decrescido, passando de 23,2 milhões de 
vacas ordenhadas para 19,7 milhões, em 2016. Dessa forma, a ofer-
ta de leite nacional tem evoluído preponderantemente por ganhos 
de produtividade.
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Gráfico 4 | Produtividade do rebanho leiteiro por microrregiões  
selecionadas na região Sul do Brasil (litros/vaca/ano), 2016
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Fonte: Adaptado de Sidra (2018a) .

Um obstáculo para a sustentabilidade do produtor está associado aos 
ganhos de escala. Como será mostrado na próxima seção, na atividade 
leiteira é fundamental a alta densidade de produção para potencializar 
os ganhos com custos de produção e logística, para que a principal 
matéria-prima da cadeia alcance preços competitivos. A hipótese mais 
aceita quanto à evolução do cenário de produção é que os produtores 
que não obtiverem ganhos de escala e não conseguirem profissionalizar 
sua atuação setorial por meio de capacitação, tecnologias e gestão con-
tinuarão a ser expulsos do segmento, em ritmo cada vez mais acelerado.

Uma crítica recorrente nas entrevistas foi a inexistência de padro-
nização de sistemas de produção para cada região – o que apoiaria 
ganhos de eficiência, a exemplo do que ocorreu em outras cadeias 
produtivas do agronegócio, como aves e suínos –, embora haja re-
giões do Brasil em que a heterogeneidade é menor, como no caso dos 
estados do Sul.
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Por outro lado, os entrevistados mencionaram o crescimento do 
sistema de produção do tipo compost barn, que foi introduzido no 
Brasil em 2013 e apresenta rápida disseminação. A estimativa é que 
aproximadamente 1.100 desses sistemas já foram instalados. Ele reú-
ne tecnologias que intensificam a produção; contudo, vários relatos 
apontaram para a necessidade da geração de conhecimento científico 
em relação a compost barn, visando minimizar riscos. As informações 
são muito escassas na literatura, em função de nenhuma instituição 
de pesquisa e ensino em países tropicais ter estruturado um sistema de 
produção até o presente momento, o que permitiria aferição de desem-
penho e experimentações. Portanto, conhecimento também passa a 
ser um gargalo.

Em termos gerais, dois tipos de sistemas de produção vêm apresen-
tando competitividade. O primeiro está majoritariamente presente nas 
regiões Sudeste e Centro-Oeste e preconiza a larga escala de produção. 
O segundo tipo está mais presente na região Sul, é estruturado na 
agricultura familiar, em menores áreas, com adesão cooperativa entre 
os associados, compartilhamento de maquinário e outros mecanismos 
que diluem custos fixos. Por serem propriedades menores e altamente 
tecnificadas, a produção de leite é intensiva, e, consideradas no conjunto, 
elas garantem a densidade necessária para viabilizar atividade industrial 
a preços competitivos.

Vale registrar que esse modelo tem se mostrado consistente. Em 1990, 
a região Sudeste era responsável por 48% da produção de leite no Brasil, 
enquanto a região Sul respondia por 23%. Em um intervalo de 26 anos, 
em 2016, essa situação mudou consideravelmente. A região Sudeste foi 
responsável por 34% da produção de leite no Brasil, enquanto a região 
Sul passou a responder por 37%, conforme Tabela 5.
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Tabela 5 | Produção brasileira de leite e participação  
das regiões na produção, 1974-2016

Ano Produção de leite anual 

(bilhões de litros)

Norte 

(%)

Nordeste 

(%)

Centro-Oeste 

(%)

Sudeste 

(%)

Sul 

(%)

1974  7,1 1 13 9 54 23

1980 11,2 1 14 11 51 23

1990 14,5 4 14 12 48 23

2000 19,8 5 11 16 43 25

2010 30,7 6 13 14 36 31

2016 33,6 6 11 12 34 37

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de Sidra (2018a) .

O cenário de ineficiência também se aplica aos laticínios. Este é outro 
gargalo que impede a cadeia de lácteos do Brasil obter preços competi-
tivos internacionalmente. A ineficiência nos laticínios está relacionada 
a vários fatores, como a baixa produtividade, a escala e a inovação. 
Como mostrado na seção “Panorama brasileiro”, a grande quantidade 
de plantas implica a maior parte delas ter baixa capacidade de proces-
samento de leite, aumentando o custo de processamento. É relevante 
registrar que a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) diferenciado para cada estado desorganiza a cadeia, 
obriga os laticínios a fazer gestão específica desse item e cria barreiras 
para a livre-circulação da matéria-prima e de produtos processados. Essa 
fragmentação leva as empresas a optar por empreendimentos de menor 
porte e, na maioria das vezes, com pouca modernização, para poder 
explorar as bacias leiteiras de cada estado. Isso impacta a conquista de 
escala e, portanto, a eficiência e a competitividade.

No âmbito da produção primária, um dos entraves ao processo produtivo 
nas propriedades é a carência de mão de obra. Logo, a mecanização é ponto 
fundamental para aumentar a produção. Todavia, os custos incidentes 
são impactados pelos tributos, tanto na aquisição de equipamentos como 
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ordenhadeiras e máquinas, quanto nas peças de substituição contínua. As 
peças de substituição chegam a custar mais que o dobro no mercado do-
méstico, na comparação a mercados próximos, como Argentina e Uruguai.

Adicionalmente, a alta carga tributária do Brasil e o ambiente regu-
latório inibem a inovação. As empresas nacionais posicionam-se como 
seguidoras e, também por esse motivo, não atuam com protagonismo 
no investimento para o desenvolvimento de novos produtos. Em pers-
pectiva complementar, a maior parte das multinacionais que operam 
no país opta por conservar seus centros de inovação, pesquisa e desen-
volvimento no exterior.

Entre outros fatores que impactam toda a cadeia produtiva e repre-
sentam barreiras para que o Brasil alcance custos relativos competitivos 
estão a infraestrutura, logística e crédito.

A infraestrutura deficiente onera os custos relativos da cadeia produtiva 
de lácteos na medida em que encarece os custos logísticos de captação e 
do escoamento da produção para acessar os mercados interno e externo. 
A situação precária da maioria das vias rodoviárias, boa parte ainda 
em chão batido, eleva o custo das empresas que fornecem insumos aos 
produtores e das que captam o leite. Isso exige veículos menores, com 
baixa captação por quilômetro percorrido, pressionando os custos pelo 
excessivo tempo gasto com transporte, além dos custos de manutenção 
e depreciação acelerada dos veículos.

O crédito, por sua vez, constitui estímulo decisivo para incrementos 
de produtividade e geração de riqueza. Um exemplo disso foi a atua-
ção estruturante do BNDES, na década de 1990, que proporcionou a 
coleta de leite a granel. A oferta de linhas de crédito para aquisição de 
tanques de expansão para armazenamento do leite teve enorme reflexo 
na logística, reduzindo os custos de coleta do produto e contribuindo 
decisivamente para a melhoria da adoção de tecnologia nas propriedades.
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Dois objetivos não concorrentes podem ser estimulados. O primeiro diz 
respeito ao fomento de produtores e laticínios com potencial de ganho 
de produtividade e escala, visando a redução de custos em exportações de 
commodities, como o leite em pó.

A segunda perspectiva é relativa a nichos de mercado. Uma parcela das 
empresas que operam no Brasil conta com produtos diferenciados, com 
maior valor agregado, como é o caso do queijo coalho e do requeijão. 
Há também os produtos como o leite condensado, que têm vantagens, 
pois o país produz açúcar em nível de excelência mundial, com preço 
competitivo e escala para atender ao mercado externo. Essas empresas 
estão prontas para atuar nele e necessitam de linhas de crédito dispo-
níveis para consolidar seu posicionamento no mercado como expor-
tadoras. A capacidade de explorar nichos de mercado pode conduzir 
a cadeia produtiva para um ciclo virtuoso de melhor articulação entre 
os elos, em prol do acesso a novos mercados e da inovação de processos 
e produtos. Esses nichos têm alto potencial para gerar riqueza e criar 
cultura e know how de exportação pelas indústrias nacionais. Outra 
vantagem é que a presença brasileira no mercado externo fortalece 
a imagem do país como exportador de produtos lácteos associados a 
qualidade e diversidade.

As linhas de crédito ao produtor devem incentivar o investimento 
em tecnologias que aumentem a produtividade, traduzidas em má-
quinas e equipamentos e melhoramento genético animal e vegetal, 
além de capital de giro. É estratégico estimular a aquisição de matrizes 
com genética superior. Para o segmento logístico, deve-se incentivar 
aquisição de veículos e equipamentos mais eficientes para a coleta de 
leite e o escoamento da produção. Para a indústria, tecnologias para o 
prolongamento da validade dos produtos e linhas de crédito específicas 
para a consolidação das exportações.
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Qualidade

A qualidade do leite é fator decisivo no que diz respeito à compe-
titividade, em função de barreiras não tarifárias, e principalmente 
no que se refere ao rendimento industrial da matéria-prima. Sobre 
esse aspecto, reconhece-se que há muito a avançar. O primeiro pas-
so é identificar espacialmente onde há problemas mais agudos. A 
Embrapa Gado de Leite desenvolveu o Sistema de Monitoramento 
da Qualidade do Leite (SIMQL), uma plataforma digital que objetiva 
disponibilizar informações aos tomadores de decisão públicos e pri-
vados, tendo por base as análises de leite originadas em propriedades 
que submetem amostras aos laboratórios da Rede Brasileira de Qua-
lidade do Leite. Esse instrumento já conta com cerca de 90 milhões 
de registros. Construído em ambiente de business inteligence, nele é 
possível organizar os dados quanto a tempo e a espaço, para as oito 
variáveis que compõem o conceito oficial de qualidade do leite no 
Brasil. É um moderno e inovador instrumento de análise em tempo 
real, mas as entrevistas apontaram, de modo recorrente, que não está 
sendo utilizado. Os indicadores da plataforma mostram que o país 
está longe de ser competitivo nesse quesito essencial. Todavia, várias 
propriedades produzem leite em padrão internacional de qualidade, 
e o SIMQL permite rastreá-las.

O marco regulatório é outro ponto fundamental para garantir me-
lhorias na qualidade do leite. Criado no início da década passada, sua 
efetivação, na prática, ainda não ocorreu, com falhas do setor produtivo e 
da atuação governamental. As empresas deveriam atuar constantemente 
no monitoramento do leite fornecido pelo produtor, remunerando a 
qualidade do leite, via teor do conteúdo sólido (proteína e gordura) e 
ausência de resíduos e contaminantes, e penalizando quando estiver fora 
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dos padrões. É o que se convencionou chamar de política de pagamento 
por qualidade. Contudo, a realidade apresenta cenário contrário, pois 
existe um significativo número de laticínios que compram leite com 
baixa qualidade e poucos que estão focados na remuneração da quali-
dade e do teor sólido.

Os laticínios são fundamentais nesse processo e devem ser mais con-
tundentes na especificação de sua matéria-prima. O teor total de só-
lidos na maior parte do leite produzido no país é baixo, e isso afeta o 
rendimento da indústria. A qualidade do leite precisa ser melhorada 
e adequada a parâmetros internacionais, sendo necessário estabelecer 
metas de qualidade e políticas claras de incentivo via preço, ou seja, 
adoção de política de pagamento por qualidade.

No que se refere ao governo, os entrevistados concordam que esse 
assunto não recebeu a devida atenção nos últimos anos. Houve um 
esforço considerável na montagem da Rede Brasileira de Qualidade 
do Leite, com aquisição de equipamento para os laboratórios, mas os 
investimentos em organização da informação e políticas de apoio aos 
produtores por meio de fomento foram descontinuados. Também fal-
tam ações explícitas para combater a comercialização do leite fora das 
condições mínimas estabelecidas em lei.

Atuação do governo: políticas públicas

O maior desafio à atuação do poder público está associado à substituição 
da visão de curto prazo por uma de longo prazo, focada em políticas 
públicas consistentes e duradouras, com a finalidade de incentivar a 
integração dos elos da cadeia produtiva e, finalmente, colocar o Brasil 
com custos relativos de produção equiparados ao mercado internacional 
e nos mesmos padrões de qualidade.
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Embora o mercado internacional ainda tenha fortes distorções, em 
grande parte geradas por políticas públicas de governos em países 
exportadores e em países importadores, toda política interna que 
proteja o setor além do limite em que compense as ações de outros 
governos gera mecanismos contrários à evolução da competitividade 
do setor.

Políticas públicas estruturadas devem estimular a produção e a com-
petitividade. Para tanto, o governo precisa gradativamente abandonar a 
perspectiva de políticas de proteção, que blindam o produtor e a indústria 
e tornam mais lento o progresso técnico. Essas políticas reativas, de pro-
teção, com pouco foco no mercado e na agregação de valor e motivadas 
pela preocupação com a exclusão dos produtores ineficientes, devem ser 
substituídas por políticas que apoiem esses produtores a se modernizar 
e profissionalizar e a tornar o negócio rentável. Caso contrário, toda a 
cadeia produtiva é prejudicada.

As políticas de proteção mostraram-se insuficientes para elevar a cadeia 
produtiva dos lácteos no Brasil a uma posição de inserção no comércio 
internacional, pois a intensa intervenção estatal de outrora incentivou 
a acomodação dos produtores e das indústrias.

Além das políticas públicas, o Governo pode representar vantagem 
competitiva futuramente atuando em pelo menos duas frentes. A 
primeira, na obtenção de custos relativos compatíveis aos dos países 
de referência na exportação e na inovação, por meio de investimento 
em infraestrutura para impulsionar a eficiência logística da cadeia 
produtiva e a revisão da estrutura tributária. A segunda frente, em 
acordos comerciais e acordos de equivalência sanitária para avançar no 
acesso a novos mercados. Há muitos potenciais mercados consumidores 
a que o Brasil não tem acesso, por não ter acordos sanitários. É o caso 
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de vários países da América Latina, da África e da Ásia. O Governo 
precisa fomentar políticas de suporte à exportação, por exemplo, 
atuando na negociação do acordo de complementação econômica 
com o México, na abertura do mercado chinês e nas negociações do 
Mercosul com a UE.

Coordenação da cadeia produtiva
A cadeia produtiva do leite carece de ações coordenadas dos agentes 
que a compõem e de ações pré-competitivas exercitadas de modo con-
tínuo, visando minimizar riscos e incertezas. A consolidação no cenário 
internacional de lácteos passa necessariamente por coordenação e in-
tegração dos agentes que compõem a cadeia produtiva para superação 
das barreiras nesse mercado.

A cadeia produtiva dos lácteos pode ser descrita em sete grandes elos:

• suprimentos (compostos por fornecedores de insumos e serviços 
para a produção do leite – os principais representantes desse 
elo são os fornecedores de: rações; forrageiras; produtos vete-
rinários; tecnologias, máquinas e equipamentos, desde ordenha 
e refrigeração até tratores; serviços logísticos; serviços especia-
lizados de assistência técnica e gestão; fornecedores de sêmen, 
embriões e animais);

• produtores;

• logística de captação;

• processamento industrial do leite;

• logística de distribuição;

• mercado institucional e atacadistas; e

• varejistas.
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A liderança restrita da indústria na coordenação da cadeia, a baixa 
sincronia na ação dos atores e a falta de diretrizes para o leite em ter-
mos políticos e empresariais põem o varejo oligopolizado em posição 
de destaque, em condições de coordenar a formação dos preços dos 
produtos lácteos e pressionar todos os elos da cadeia. Apesar da frágil 
estruturação da cadeia, há concordância entre os agentes envolvidos 
de que a união dos elos é fundamental para conquistas, como a pressão 
sistemática no Governo para implantação de políticas de promoção da 
exportação, de acordos comerciais e de equivalência sanitária, redução 
dos artificialismos dos preços internacionais, desburocratização, in-
fraestrutura, qualidade do leite, capacitação técnica e gerencial e outras 
ações visando o estímulo à produção e ao mercado externo.

A relação indústria e produtor precisa ser ajustada para evitar a pro-
pagação da cultura do oportunismo, com as flutuações de oferta e de-
manda, bem como do chamado efeito chicote, em que a transmissão de 
informações de mercado ao longo da cadeia é lenta e imprecisa, levando 
a ganhos oportunistas e ao aumento do sentimento de desconfiança. O 
discurso da maioria dos produtores continua baseado na acusação à in-
dústria de laticínios sobre os preços pagos pelo leite. Alguns estados têm 
buscado solucionar essas divergências entre a indústria e os produtores 
por meio da criação de associações paritárias denominadas Conseleite.

O Brasil conta com a maioria dos elementos indispensáveis para a 
estruturação eficiente da cadeia produtiva de lácteos. O consumo de 
leite per capita é a metade do que se verifica em países desenvolvidos. 
Assim, há muita margem para aumento de produção e produtividade 
por parte dos produtores e dos laticínios. O parque industrial instalado 
é significativo, o que abre uma real possibilidade de fortalecimento da 
competitividade. Além disso, a cadeia produtiva dos lácteos conta com 
instituições relevantes para seu avanço, em pesquisa e extensão.
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Avaliação de modelos de 
produção competitivos

A pecuária leiteira, embora seja uma atividade de grande importância 
social e econômica no país, ainda é pouco eficiente. Entre os fatores res-
ponsáveis por esse cenário, a indefinição dos indicadores zootécnicos e 
econômicos ideais para a avaliação das propriedades leiteiras assume ele-
vado destaque. Isso tem dificultado a obtenção de resultados satisfatórios 
para atingir uma estrutura produtiva mais promissora. Esta seção analisa 
a eficiência das propriedades em transformar os insumos utilizados na 
atividade em produto, de acordo com seu sistema de produção, e quanti-
fica os indicadores técnicos e econômicos alcançados pelas propriedades 
classificadas como eficientes na análise. Buscou-se, sobretudo, ressaltar 
aqueles indicadores que, de fato, diferem as propriedades eficientes das 
ineficientes, com o intuito de difundi-los, promovendo avanços técnicos 
e econômicos e favorecendo toda a cadeia produtiva do leite.

Material e métodos
Utilizaram-se dados de 618 propriedades produtoras de leite, distribuídas 
nos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, São 
Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro, com produção diária variando 
de cerca de 110 litros por dia a até quase 13.500 litros por dia. Essas 
fazendas participam dos seguintes projetos de assistência técnica e ge-
rencial: (i) Núcleo de Assistência Técnica Autorizada (Nata), da Nestlé; 
(ii) Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira e Programa de 
Capacitação e Especialista em Pecuária Leiteira (PDPL-PCEPL), da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV); e (iii) Educampo, do Serviço 
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Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Os dados 
foram obtidos no período compreendido entre março de 2017 e feve-
reiro de 2018. Todos os dados econômicos foram corrigidos pelo Índice 
Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) de março de 2018.

Para análise por sistema de produção, as 618 propriedades avaliadas 
foram classificadas como:

• Pasto (44 propriedades): propriedade na qual os animais re-
cebem dieta de pasto durante todo o ano, com suplementa-
ção concentrada.

• Semiconfinamento (235 propriedades): propriedade na qual os 
animais recebem dieta no cocho, durante a época da seca, e pas-
to, durante a época das águas, não havendo o confinamento dos 
animais em um galpão.

• Confinamento em estrutura simples (252 propriedades): proprie-
dade na qual os animais recebem dieta no cocho durante todo 
o ano, não havendo o confinamento dos animais em um galpão.

• Confinamento em freestall (trinta propriedades): propriedade 
na qual os animais recebem dieta no cocho durante todo o ano, 
havendo o confinamento dos animais em um freestall.

• Confinamento em compost barn (57 propriedades): propriedade 
na qual os animais recebem dieta no cocho durante todo o ano, 
havendo o confinamento dos animais em um compost barn.

A análise envoltória de dados (DEA) foi utilizada para cálculo da 
eficiência técnica, sendo o desempenho dos indicadores técnicos e 
econômicos avaliados em função dessa eficiência técnica (HAIR JR. et 
al., 2009). Esse método permitiu avaliar o desempenho de uma proprie-
dade leiteira para gerar renda bruta (output) em função de diferentes 
insumos (inputs), em comparação às outras propriedades da amostra. 
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Definiram-se cinco insumos de produção como inputs e um produto 
como output. Os insumos adotados foram:

• gasto com concentrado na atividade leiteira (R$);

• gasto com mão de obra na atividade leiteira (R$) – inclui os 
gastos com mão de obra contratada e mão de obra familiar –;

• outros gastos da atividade leiteira (R$) – incluem despesas com 
produção de volumosos, material de ordenha, energia elétrica, 
combustível, impostos, inseminação, reparos de máquinas e 
benfeitorias (ou seja, refere-se a todo desembolso direto, exceto 
gasto com concentrado e mão de obra contratada) –;

• estoque de capital em terra (R$); e

• estoque de capital em máquinas, benfeitorias e forrageiras (R$).

Já o produto adotado foi renda bruta da atividade leiteira (R$) – ou 
seja, a renda proveniente da venda de produtos gerados na atividade 
leiteira. Inclui leite, animais, variação do inventário animal, volumosos 
excedentes e maquinários.

Medidas de eficiência também foram calculadas pela DEA; e análi-
ses do tipo de retorno em que cada fazenda está atuando – constante, 
crescente ou decrescente – foram obtidas. Essas análises são de extrema 
importância, pois permitem avaliar o comportamento das propriedades 
no que diz respeito a sua eficiência ou ineficiência.

• Retorno constante significa que os produtores estão em escala óti-
ma de produção. Isto é, um aumento percentual nos insumos uti-
lizados é proporcional ao aumento percentual do produto. Exem-
plo: o aumento de 10% no uso do insumo concentrado resulta em 
aumento de 10% da receita bruta. Fazendas nessa situação são, por-
tanto, eficientes em converter insumos em produto e apresentam 
máxima eficiência.
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• Retorno decrescente significa que o aumento da produção se 
realiza a custos médios crescentes, conceituado como desecono-
mia de escala. Ao operar com retorno decrescente, as proprieda-
des estão no ponto de máxima produção; entretanto, o aumento 
na utilização de insumos provoca um aumento não proporcional 
do produto gerado. Exemplo: o aumento de 10% no uso do in-
sumo concentrado resulta em aumento de 5% da receita bruta. 
Fazendas nessa situação já ultrapassaram o ponto ótimo econô-
mico e estão, portanto, operando com desperdício de insumos.

• Retorno crescente significa que o aumento da produção se reali-
za a custos médios decrescentes, caracterizando-se como econo-
mia de escala. Nesse caso, a elevação do uso de insumos provoca 
a elevação do produto em maior escala. Exemplo: o aumento de 
10% no uso do insumo concentrado resulta em aumento de 20% 
da receita bruta. Fazendas nessa situação são consideradas inefi-
cientes, uma vez que, com os insumos que utilizam, há potencial 
para gerar mais produto.

Calculou-se, para as propriedades com algum tipo de ineficiência na 
alocação dos recursos, o percentual de aumento possível no produto 
(renda bruta potencial), mantendo-se constante o uso dos insumos. Ou 
seja, realizou-se a correção da ineficiência técnica dessas propriedades e, 
com isso, obteve-se a renda bruta potencial das propriedades ineficientes.

Com o propósito de identificar quais são as variáveis que mais con-
tribuem para diferenciar as propriedades eficientes das ineficientes, 
aplicou-se a análise discriminante. Tal análise consiste em um método 
estatístico multivariado que possibilita a classificação de elementos 
provenientes de grupos previamente estabelecidos em uma amostra de 
dados (MINGOTI, 2005). Neste estudo, as propriedades avaliadas foram 
agrupadas em: (i) eficientes – foram classificadas como eficientes o quartil 
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superior do índice de eficiência técnica, ou seja 25% das propriedades 
com maior eficiência técnica, totalizando 155 propriedades –; ou (ii) ine-
ficientes – o restante das propriedades, totalizando 463 propriedades.

Discussão e avaliações
A eficiência média no uso dos insumos das 618 propriedades avaliadas foi 
de 76,5%; a das propriedades eficientes foi de 95,6%; e a das ineficientes, 
de 70,1%. Esse resultado demonstra que, de forma geral, as propriedades 
leiteiras apresentam potencial para gerar maior quantidade de produto 
em relação ao que está sendo produzido.

Os valores dos indicadores técnicos e econômicos, em função da efi-
ciência ou ineficiência da propriedade, estão apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 | Valores dos indicadores técnicos e econômicos,  
em função da eficiência ou ineficiência da propriedade

Especificação Eficientes Ineficientes

Número de propriedades na amostra 155 463

Indicador Média Média

Área usada para pecuária (ha) 73 81

Vacas em lactação (cab./mês) 95 66

Total de vacas (cab./mês) 117 84

Vacas em lactação/total de vacas (%) 81,55 79,34

Vacas em lactação/rebanho (%) 41,47 38,07

Vacas em lactação/área para pecuária (cab.) 1,29 0,82

Produção média de leite (l/dia) 1 .950 1 .137

Produção/vacas em lactação (l/vaca/dia) 20,57 17,28

Produção/mão de obra permanente (l/Dh) 519 356

Produção/área para pecuária (l/ha/ano) 9 .684 5 .141

Renda bruta da atividade leiteira (R$/ano) 1 .078 .774 592 .664

Preço médio do leite (R$/l) 1,39 1,31

(continua)
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(continuação)

Especificação Eficientes Ineficientes

Gasto com concentrado na atividade leiteira (R$/ano) 311 .094 191 .326

Gasto com mão de obra contratada na atividade 

leiteira (R$/ano)

90 .439 65 .609

Custo da mão de obra familiar (R$/ano) 29 .704 24 .621

Custo operacional efetivo da atividade leiteira (R$/ano) 802 .929 493 .071

Custo total da atividade leiteira (R$/ano) 941 .711 602 .115

Estoque de capital em benfeitorias + máquinas + 

forrageiras + animais (R$)

1 .146 .177 897 .561

Estoque de capital em terra (R$) 1 .067 .300 1 .068 .218

Estoque de capital em benfeitorias + máquinas + 

forrageiras + animais + terra (R$)

2 .213 .477 1 .965 .779

Custo operacional efetivo do leite (R$/l) 1,00 1,05

Custo total do leite (R$/l) 1,18 1,29

Custo operacional efetivo do leite/preço do leite (%) 72 80

Custo total do leite/preço do leite (%) 85 99

Gasto com mão de obra na atividade/renda bruta da 

atividade (%)

8,38 11,07

Gasto com volumoso na atividade/renda bruta da 

atividade (%)

9,88 12,32

Gasto com concentrado na atividade/renda bruta da 

atividade (%)

28,84 32,28

Margem bruta da atividade (R$/ano) 275 .845 99 .593

Margem bruta unitária (R$/l) 0,39 0,24

Margem líquida da atividade (R$/ano) 200 .052 38 .162

Margem líquida unitária (R$/l) 0,28 0,09

Lucro total (R$/ano) 137 .063 (9 .451)

Lucro unitário (R$/l) 0,19 (0,02)

Estoque de capital médio por litro de leite (R$/l/dia) 1 .135 1 .728

Taxa de remuneração do capital sem terra (% a.a.) 17,45 4,25

Taxa de remuneração do capital com terra (% a.a.) 9,04 1,94

Taxa de giro do estoque de capital total (%) 48,74 30,15

Lucratividade operacional (%) 18,54 6,44

Fonte: Elaboração própria .
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Os resultados constataram que o grupo das propriedades eficien-
tes apresentou indicadores técnicos e econômicos equilibrados, tais 
quais: (i) maior volume de produção (em litros por dia, ou seja, l/d); 
(ii) maior produtividade das vacas (em litros por vaca em lactação por 
dia, ou l/VL/dia), mão de obra (em litros por dia de serviço de cada 
funcionário, ou l/Dh) e terra (em litros por hectare ao ano, ou l/ha/ano); 
e (iii) custos mais equilibrados (percentual de custo operacional efetivo 
e custo total em relação ao preço). Isso permite uma alta rentabilidade 
real (9,04% a.a.) e torna a atividade leiteira viável e atrativa economica-
mente para esses produtores. Já o grupo das propriedades ineficientes 
opera com resultados técnicos inferiores em relação aos das eficientes 
e com desequilíbrio nos custos de produção (custo total em relação 
ao preço de 99%). Dessa maneira, a atividade leiteira, apesar de viável, 
torna-se não atrativa economicamente aos produtores (1,94 %a.a.). 
Pode-se inferir, então, que a eficiência técnica da propriedade está 
relacionada a melhores desempenhos dos indicadores técnicos e eco-
nômicos, favorecendo a permanência do produtor na atividade.

Na análise da amostra total de cada sistema de produção, notou-se 
que não houve diferença significativa na eficiência média alcançada 
entre eles a ponto de inferir que dado sistema propicia maior eficiência 
que outro. Assim, observou-se que o sistema de produção não definiu a 
eficiência de um produtor, mas sim a forma como ele aloca seus recursos 
para obter o produto. Os valores de eficiência médios encontrados para 
compost barn, freestall, confinamento em estrutura simples, semiconfina-
mento e pasto foram 81,7%, 82,4%, 75,1%, 76,8% e 72,1%, respectivamente.

Na Tabela 7, há um comparativo dos indicadores técnicos e econômi-
cos das propriedades eficientes, de acordo com o sistema de produção.

Na Tabela 8, são apresentados os indicadores técnicos e econômicos 
das propriedades ineficientes, de acordo com o sistema de produção.
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Na análise de eficiência em retornos, observou-se que apenas 8,7% 
das propriedades avaliadas operam com retorno constante; portanto, 
a minoria das fazendas atua em seu ponto ótimo produtivo. Outros 
59,9% operam em retorno decrescente, revelando desperdício no uso 
dos insumos; e 31,4% atuam em retorno crescente, ou seja, apresentam 
potencial para produzir mais do que produzem atualmente. Na Tabela 9, 
exibe-se um comparativo dos indicadores técnicos e econômicos das 
propriedades com retorno constante, decrescente e crescente.

Tabela 9 | Indicadores técnicos e econômicos das fazendas  
com retorno constante, decrescente e crescente

Especificação Constante Decrescente Crescente

Número de propriedades na amostra 54 370 194

Indicador Média Média Média

Área usada para pecuária (ha) 51 101 44

Vacas em lactação (cab./mês) 73 92 36

Total de vacas (cab./mês) 91 116 45

Vacas em lactação/total de vacas (%) 81,21 79,33 80,62

Vacas em lactação/rebanho (%) 40,73 38,83 39,64

Vacas em lactação/área para pecuária (cab.) 1,44 0,91 0,82

Produção média de leite (l/dia) 1 .369 1 .734 584

Produção/vacas em lactação (l/vaca/dia) 18,78 18,78 16,03

Produção/mão de obra permanente (l/Dh) 497,39 411,32 320,61

Produção/área para pecuária (l/ha/ano) 9 .867 6 .253 4 .814

Renda bruta da atividade leiteira (R$/ano) 739 .517 927 .587 301 .405

Preço médio do leite (R$/l) 1,37 1,35 1,29

Gasto com concentrado na atividade leiteira 

(R$/ano)

222 .176 287 .511 94 .983

Gasto com mão de obra contratada na 

atividade leiteira (R$/ano)

48 .083 103 .163 18 .703

Custo da mão de obra familiar (R$/ano) 26 .512 27 .070 23 .486

(continua)
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(continuação)

Especificação Constante Decrescente Crescente

Custo operacional efetivo da atividade leiteira 

(R$/ano)

540 .453 759 .270 219 .750

Estoque de capital em benfeitorias + 

máquinas + forrageiras + animais (R$)

751 .246 1 .268 .907 428 .688

Estoque de capital em terra (R$) 644 .287 1 .375 .189 600 .031

Estoque de capital em benfeitorias + 

máquinas + forrageiras + animais + terra (R$)

1 .395 .533 2 .644 .096 1 .028 .719

Custo operacional efetivo do leite (R$/l) 0,96 1,06 0,91

Custo total do leite (R$/l) 1,14 1,27 1,19

Custo operacional efetivo do leite/preço 

do leite (%)

70 79 71

Custo total do leite/preço do leite (%) 83 95 93

Gasto com mão de obra na atividade/renda 

bruta da atividade (%)

6,5 11,12 6,21

Gasto com volumoso na atividade/renda bruta 

da atividade (%)

10,51 12,21 11,09

Gasto com concentrado na atividade/renda 

bruta da atividade (%)

30,04 31,00 31,51

Margem bruta da atividade (R$/ano) 199 .064 168 .317 81 .656

Margem bruta unitária (R$/l) 0,40 0,27 0,38

Margem líquida da atividade (R$/ano) 143 .938 89 .881 39 .424

Margem líquida unitária (R$/l) 0,29 0,14 0,19

Lucro total (R$/ano) 101 .250 22 .756 15 .371

Lucro unitário (R$/l) 0,20 0,04 0,07

Estoque de capital médio por litro de leite 

(R$/l/dia)

1 .020 1 .525 1 .763

Taxa de remuneração do capital  

sem terra (% a.a.)

19,16 7,08 9,20

Taxa de remuneração do capital  

com terra (% a.a.)

10,31 3,40 3,83

Taxa de giro do estoque de capital total (%) 52,99 35,08 29,30

Lucratividade operacional (%) 19,46 9,69 13,08

Fonte: Elaboração própria .
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Os resultados evidenciaram o efeito de cada tipo de retorno à escala. 
As fazendas com retorno decrescente à escala tiveram a maior média de 
produção diária (1.734 litros por dia), mas exibiram os maiores custos 
(custo operacional efetivo de R$ 1,06 por litro e custo total de R$ 1,27 por 
litro), resultando em menor rentabilidade (3,40% a.a.). Já as propriedades 
com retorno crescente à escala revelaram a menor produção (584 litros 
por dia), sendo a produtividade das vacas, a mão de obra e a terra as 
menores observadas, demonstrando a existência de potencial para maior 
produção em relação ao que está sendo produzido. As propriedades 
com retorno constante à escala obtiveram uma produção satisfatória 
(1.369 litros por dia), sendo a produtividade das vacas, a mão de obra e 
a terra as maiores observadas. Nas propriedades com retorno constante 
à escala, as altas produtividades foram obtidas com custos equilibrados 
(melhor relação percentual de custo operacional efetivo por preço e 
percentual de custo total por preço), o que favorece a obtenção da maior 
rentabilidade aos estratos (10,31% a.a.), demonstrando a viabilidade da 
atividade aos produtores.

Na análise do tipo de retorno em cada sistema de produção, notou-
-se que:

• entre as fazendas que adotaram o compost barn, 14% operam com 
retorno constante, 75% operam com retorno decrescente e 11% 
operam com retorno crescente;

• entre as fazendas que adotaram o freestall, 100% operam com 
retorno decrescente;

• entre as fazendas que adotaram o confinamento em estrutura 
simples, 6% operam com retorno constante, 62% operam com 
retorno decrescente e 31% operam com retorno crescente;
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• entre as fazendas que adotaram o semiconfinamento, 12% ope-
ram com retorno constante, 50% operam com retorno decres-
cente e 38% operam com retorno crescente; e

• entre as fazendas que adotaram o pasto, 2% operam com retorno 
constante, 52% operam com retorno decrescente e 45% operam 
com retorno crescente.

Esses resultados evidenciaram que o retorno constante à escala foi 
o menos frequente em todos os sistemas de produção, o que reforça 
a importância da disseminação do conhecimento para os produtores 
alcançarem a eficiência, independentemente do sistema de produção 
adotado. O retorno à escala decrescente predominou em todos os sistemas 
de produção, sendo acentuado conforme se intensifica o sistema (por 
exemplo, 100% das fazendas freestall operam com retornos decrescentes 
à escala). Esse resultado é preocupante, pois ressaltou que a principal 
causa do insucesso econômico das propriedades não foi a falta de re-
cursos e insumos, mas sim seu desperdício. Em todos os sistemas de 
produção, foi significativo o percentual de propriedades com retorno 
crescente à escala, o que reforçou a necessidade de maior orientação 
dos produtores no que tange ao potencial de crescimento em produção 
de leite, permitindo o aumento da receita bruta e, consequentemente, 
da rentabilidade.

Na avaliação das fazendas eficientes e que atuam com retorno cons-
tante, observou-se que são extremamente eficientes em produzir com 
sustentabilidade técnica e econômica, uma vez que conseguem converter 
ao máximo os insumos em produto, e seus resultados econômicos são 
muito atrativos.

A Tabela 10 contém os indicadores técnicos e econômicos médios das 
propriedades eficientes com retorno constante.
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Tabela 10 | Indicadores técnicos e econômicos  
das fazendas eficientes com retorno constante

Especificação Eficientes e com 

retorno constante

Número de propriedades na amostra 33

Indicador Média

Área usada para pecuária (ha) 46,78

Vacas em lactação (cab./mês) 86,4

Total de vacas (cab./mês) 107,61

Vacas em lactação/total de vacas (%) 81,99

Vacas em lactação/rebanho (%) 41,64

Vacas em lactação/área para pecuária (cab.) 1,85

Produção média de leite (l/dia) 1 .697,06

Produção/vacas em lactação (l/vaca/dia) 19,64

Produção/mão de obra permanente (l/Dh) 562,25

Produção/área para pecuária (l/ha/ano) 13 .242,67

Renda bruta da atividade leiteira (R$/ano) 929 .237,03

Preço médio do leite (R$/l) 1,39

Gasto com concentrado na atividade leiteira (R$/ano) 271 .416,43

Gasto com mão de obra contratada na atividade leiteira  

(R$/ano)

57 .241,01

Custo da mão de obra familiar (R$/ano) 26 .254,88

Custo operacional efetivo da atividade leiteira (R$/ano) 666 .217,34

Custo total da atividade leiteira (R$/ano) 770 .215,82

Estoque de capital em benfeitorias + máquinas + forrageiras + 

animais (R$)

838 .486,46

Estoque de capital em terra (R$) 615 .588,20

Estoque de capital em benfeitorias + máquinas + forrageiras + 

animais + terra (R$)

1 .454 .074,66

Custo operacional efetivo do leite (R$/l) 0,95

Custo total do leite (R$/l) 1,11

Custo operacional efetivo do leite/preço do leite (%) 68

Custo total do leite/preço do leite (%) 79

(continua)
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(continuação)

Especificação Eficientes e com 

retorno constante

Gasto com mão de obra na atividade/renda bruta da 

atividade (%)

6,16

Gasto com volumoso na atividade/renda bruta da 

atividade (%)

9,98

Gasto com concentrado na atividade/renda bruta da 

atividade (%)

29,21

Margem bruta da atividade (R$/ano) 263 .019,69

Margem bruta unitária (R$/l) 0,42

Margem líquida da atividade (R$/ano) 206 .635,96

Margem líquida unitária (R$/l) 0,33

Lucro total (R$/ano) 159 .021,21

Lucro unitário (R$/l) 0,26

Estoque de capital médio por litro de leite (R$/l/dia) 856,82

Taxa de remuneração do capital sem terra (% a.a.) 24,64

Taxa de remuneração do capital com terra (% a.a.) 14,21

Taxa de giro do estoque de capital total (%) 63,91

Lucratividade operacional (%) 22,24

Fonte: Elaboração própria .

Esse perfil de produção também deve ser utilizado pelas propriedades 
que buscam a eficiência técnica e econômica. Comparando a média do 
custo total por litro de leite (R$ por litro) dessas fazendas com as mé-
dias do levantamento do IFCN para 2016 (SAHA, 2018), mostrado no 
Quadro 1, e considerando uma taxa de câmbio de R$ 3,77 por dólar,8 
o custo dessas fazendas para produzir cem quilos de leite9 seria abaixo 
de US$ 29, ou seja, estaria na faixa de custo de produção mais baixa, 
a mesma da Nova Zelândia, principal exportador mundial de lácteos.

8 Cotação de 15 de junho de 2018, conforme Convenção de Moedas acessada no portal do Banco Central do Brasil .

9 Um litro de leite equivale a aproximadamente 1,03 quilo . Cem quilos de leite seriam equivalentes, portanto, a cerca 

de 97,1 litros .
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Em oposição, há as fazendas ineficientes. Com média de custo total 
por litro de leite de R$ 1,29 (Tabela 6), o custo dessas fazendas para 
produzir cem quilos de leite atingiria mais de US$ 33, situando-se na 
faixa seguinte de custos de produção do IFCN, a mesma ocupada pelo 
Brasil no levantamento (SAHA, 2018).

Os resultados obtidos na análise discriminante demonstraram que 
a variável “taxa de remuneração do capital com terra” foi a principal 
responsável por separar as propriedades dos dois grupos. O segundo 
lugar foi a “produção média diária”, seguida do “percentual do gasto 
com concentrado em relação à renda bruta da atividade”, da “taxa de 
giro” e do “estoque de capital empatado por litro de leite produzido”. 
Analisando esses indicadores, vê-se que, ao trabalhar diretamente na 
busca pelo aumento da produção média diária, o resultado positivo dos 
demais indicadores serão uma consequência, desde que haja equilíbrio no 
uso dos recursos. Isso porque o aumento da produção está diretamente 
ligado ao resultado dos demais indicadores.

Portanto, assegura-se que, se bem trabalhados, esses cinco indicadores 
podem garantir o sucesso da atividade leiteira, seja qual for o sistema 
de produção adotado.

A Tabela 11 apresenta a média desses indicadores para os grupos das 
propriedades eficientes e ineficientes, provando que, de fato, há diferença 
significativa nos resultados alcançados.

Tabela 11 | Média dos principais indicadores que discriminam as  
propriedades consideradas eficientes em relação às ineficientes

Especificação Eficientes Ineficientes

Número de propriedades na amostra 155 463

Indicador Média Média

Taxa de remuneração do capital com terra (% a.a.) 9,04 1,94

(continua)
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(continuação)

Especificação Eficientes Ineficientes

Produção média de leite (l/dia) 1 .950 1 .137

Gasto com concentrado na atividade/renda bruta 

da atividade (%)

28,84 32,28

Taxa de giro do estoque de capital total (%) 48,74 30,15

Estoque de capital médio por litro de leite (diário) 

(R$/l/dia)

1 .135 1 .728

Fonte: Elaboração própria .

A Tabela 12 expõe um comparativo dos indicadores técnicos e econô-
micos das propriedades de menor rentabilidade (25% da amostra) e de 
maior rentabilidade (25% da amostra), destacando que as mais rentáveis 
apresentam maior “produção média diária”, menor “gasto com concentra-
do em relação à renda bruta da atividade”, maior “taxa de giro” e menor 
“estoque de capital empatado por litro de leite produzido”.

Tabela 12 | Indicadores técnicos e econômicos das  
fazendas, de acordo com a rentabilidade

Especificação 25% menor 

rentabilidade

25% maior 

rentabilidade

% 

variação

Número de propriedades na amostra 155 155 -

Indicador Média Média -

Taxa de remuneração do capital 

com terra (% a.a.)

- 12,36 -

Produção média de leite (l/dia) 1 .007 1 .685 67,32

Gasto com concentrado na atividade/

renda bruta da atividade (%)

36,09 28,20 (21,86)

Taxa de giro do estoque de 

capital total (%)

26,09 51,33 96,74

Estoque de capital médio por litro 

de leite (R$/l/dia)

1 .987 1 .058 (46,75)

Fonte: Elaboração própria .
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Para reforçar a importância da escala na busca por rentabilidade, 
dividiu-se a amostra total estudada (618 propriedades) em dois gru-
pos: (i) grupo 1, propriedades com produção diária acima da média da 
amostra total; e (ii) grupo 2, propriedades com produção diária abaixo 
da média da amostra total.

O verificado é que, no grupo 1, apenas 15% da amostra não apresenta ren-
tabilidade. Já no grupo 2, 30% da amostra não apresenta rentabilidade; ou 
seja, a escala é um grande indicativo para o alcance da maior rentabilidade.

Ao realizar uma análise de correlação entre preço e margem líqui-
da, constata-se que não há correlação significativa (Gráfico 5), isto é, 
produtores com maior preço médio pago por litro de leite não obtêm 
necessariamente maior margem líquida, da mesma forma que produtores 
com menor preço de leite não obtêm necessariamente menor margem 
líquida. Portanto, não se pode atribuir ao preço o resultado econômico 
da atividade leiteira.

Gráfico 5 | Correlação entre preço e margem  
líquida para os produtores estudados

Fonte: Elaboração própria .
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Em uma análise de correlação entre custo total e margem líquida, 
observa-se que há correlação significativa (Gráfico 6); ou seja, produ-
tores com menor custo total por litro de leite tendem a obter maior 
margem líquida e, conforme se aumenta o custo total por litro de leite, 
a tendência é obter margem líquida cada vez menor. Portanto, pode-se 
atribuir ao custo o resultado econômico da atividade leiteira.

Gráfico 6 | Correlação entre custo total e margem  
líquida para os produtores estudados

Fonte: Elaboração própria .

Ao realizar uma análise de correlação entre o volume de leite pro-
duzido e a margem líquida, verifica-se que há correlação significativa 
(Gráfico 7); ou seja, produtores com maior volume de leite tendem a 
obter maior margem líquida e, consequentemente, maior rentabilidade 
da atividade.

Dessa forma, é possível ratificar a tendência de que, à medida que 
se aumenta a escala de produção das propriedades, há forte probabi-
lidade de essa empresa operar com maior taxa de retorno do capital 



99Desafios para a exportação brasileira de leite

BNDES Set., Rio de Janeiro, v. 24, n. 48, p. 45-114, set. 2018

imobilizado, proporcionada por maior taxa de capital de giro e menor 
capital imobilizado por litro de leite produzido por dia.

Gráfico 7 | Correlação entre volume de leite produzido  
e margem líquida para os produtores estudados

Fonte: Elaboração própria .

Deve-se destacar que o aumento da quantidade de leite produzido 
deverá ser acompanhado do ganho de eficiência dos fatores de produção, 
como terra, capital e trabalho. Assim, diferencia-se o simples aumento 
de volume de leite do ganho em escala.

A renda bruta real e a renda bruta projetada (potencial), depois da 
correção das ineficiências das fazendas eficientes e ineficientes, estão 
apontadas na Tabela 13.



100 Complexo agroalimentar

BNDES Set., Rio de Janeiro, v. 24, n. 48, p. 45-114, set. 2018

Tabela 13 | Retorno à escala e ganhos possíveis de  
renda bruta depois da correção das ineficiências

Especificação Eficientes Ineficientes

Renda bruta original (R$/ano) 1 .078 .773,95 592 .664,40

Renda bruta projetada corrigida por eficiência técnica 

e eficiência de escala (R$/ano/fazenda)

1 .103 .126,99 607 .658,73

Possibilidade de ganho (%) 2,26 2,53

Possibilidade de ganho (R$/ano) 24 .353,04 14 .994,33

Fonte: Elaboração própria .

Os resultados demonstraram que, caso as propriedades classificadas 
como eficientes e que apresentaram algum percentual de ineficiência 
corrijam suas ineficiências, o ganho potencial em renda bruta anual 
por propriedade seria de R$ 24.353,04. Ao multiplicar esse valor mé-
dio por propriedade pelo total da amostra de fazendas eficientes (155), 
obteve-se um aumento na geração de renda no valor de R$ 3.774.721,20, 
o que destacou o potencial da pecuária leiteira na economia do país.

A renda bruta real e a renda bruta projetada (potencial) para os grupos 
de retorno crescente, constante e decrescente, depois da correção das 
ineficiências, estão indicadas na Tabela 14.

Tabela 14 | Retorno à escala e ganhos possíveis de  
renda bruta depois da correção das ineficiências

Especificação Crescente Constante Decrescente

Renda bruta original (R$ mil) 301 .405,39 739 .517,09 927 .586,52

Renda bruta projetada corrigida por 

eficiência técnica e eficiência de escala  

(R$/ano)

308 .711,78 739 .517,09 950 .445,47

Possibilidade de ganho (%) 2,42 0,00 2,46

Possibilidade de ganho (R$/ano) 7 .306,39 0,00 22 .858,95

Fonte: Elaboração própria .
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Os resultados evidenciaram que os maiores ganhos potenciais foram 
obtidos em propriedades com retorno decrescente à escala, seguidas 
daquelas com retorno crescente, em virtude das possibilidades de ganho 
médio por estas últimas.

Principais resultados
A eficiência técnica média das propriedades leiteiras analisadas foi de 
76,5%, revelando que a pecuária leiteira no Brasil tem potencial para 
crescimento, sem a necessidade de aumento no uso de insumos. Não 
houve diferenças significativas na eficiência técnica média alcançada 
em cada um dos sistemas de produção avaliados, a ponto de inferir que 
dado sistema propicia maior eficiência que outro. Ou seja, o sistema 
de produção não define a eficiência de um produtor, mas sim a forma 
como ele utiliza seus insumos para obter o produto final.

A eficiência técnica com equilíbrio nos custos favoreceu melhores 
indicadores econômicos, independentemente do sistema de produção 
adotado. Poucos foram os produtores, em todos os sistemas, que encon-
traram o ponto ótimo de sua propriedade, prevalecendo a ineficiência, 
seja por usar em excesso insumos, seja por não conseguir produzir 
quantidade condizente com os insumos que utiliza (91,3% da amostra).

Em todos os sistemas de produção, predomina o retorno à escala decres-
cente, evidenciando que a maioria das propriedades opera com desperdício 
no uso dos insumos. É significativo também o percentual de propriedades 
com retorno crescente à escala, reforçando o potencial de crescimento e 
geração de renda das propriedades, caso sejam corrigidas as ineficiências.

Os indicadores “produção média diária”, “percentual do gasto com 
concentrado em relação à renda bruta da atividade”, “estoque de ca-
pital empatado por litro de leite produzido”, “taxa de giro” e “taxa de 
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remuneração do capital com terra”, se bem trabalhados, determinam 
o sucesso do produtor de leite, seja qual for o sistema de produção 
adotado. Cabe ressaltar, no entanto, que, à medida que se aumenta a 
escala de produção das propriedades, há uma grande probabilidade de 
essa empresa operar com maior taxa de retorno do capital imobilizado, 
proporcionada pela maior taxa de capital de giro e pelo menor capital 
imobilizado por litro de leite produzido por dia. A escala é, portanto, 
um grande indicativo para o alcance da maior rentabilidade.

O ganho em escala pode ser obtido por meio do aumento do volume 
de leite, produzido com maior eficiência de mão de obra, terra e estoque 
de capital a cada litro. Dessa forma, na busca pela eficiência técnica e 
econômica, os produtores devem ter como meta o aumento da produti-
vidade. Assim, o produtor conseguirá reduzir o “percentual do gasto com 
concentrado em relação à renda bruta da atividade”, diluir o “estoque 
de capital empatado por litro de leite produzido”, aumentar a “taxa de 
giro” e, por fim, elevar a “taxa de remuneração do capital com terra”.

O resultado obtido pelas propriedades eficientes pode ser utilizado 
para direcionar as estratégias de políticas públicas, a fim de promover 
maior sustentabilidade da cadeia de forma geral. O grande problema 
da pecuária leiteira é a escala de produção, e as soluções aplicáveis são 
o aumento do número de vacas em lactação nas propriedades e maior 
produtividade das vacas. Assim, visando maior escala de produção, as 
políticas públicas deveriam se voltar para o aumento do número de 
vacas em lactação nas propriedades e a melhoria genética do rebanho.10

Na comparação dos resultados alcançados pelas fazendas eficientes 
com os resultados das de outros países, verificou-se que elas estariam 

10 Uma opção para atingir uma escala ótima produtiva são as fazendas em sociedades e parcerias de produção, nas quais 

investidores concentram em uma única propriedade seu capital e, com isso, a fazenda passa a ter grande número de vacas, 

grande volume de leite, alto nível tecnológico etc ., pois os investimentos e custos são divididos entre os sócios/parceiros .
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situadas na faixa de menor custo total por litro de leite, indicando que 
é possível produzir um leite competitivo internacionalmente no Brasil.

A projeção da renda bruta proveniente de maior eficiência revela os 
ganhos econômicos para todos os envolvidos com a atividade, seja de 
forma direta, seja de forma indireta, reforçando a importância e o im-
pacto de ações que visem tornar as propriedades leiteiras mais eficientes.

Propõe-se que, posteriormente a este artigo, seja realizado o estudo 
da matriz insumo-produto, para avaliação do impacto do aumento da 
receita bruta na economia – a nível municipal, estadual ou federal.

Propostas de políticas públicas para 
o Brasil e de atuação do BNDES

De acordo com a pesquisa realizada, os principais obstáculos às exportações 
de leite são a baixa competitividade da cadeia de lácteos no Brasil, a baixa 
qualidade do leite nacional, a ausência de políticas públicas estruturantes 
para o setor, a baixa coordenação da cadeia produtiva e, finalmente, a 
melhor remuneração no mercado doméstico em relação ao internacional.

A elevação da competitividade do setor já foi objeto de uma proposta 
organizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) e apresentada, em 2015, como Projeto de Melhoria da Compe-
titividade do Setor Lácteo Brasileiro. O programa baseava-se em seis 
pilares (ABREU, 2015):

• qualidade do leite;

• questões sanitárias, com destaque para a erradicação da bruce-
lose e da tuberculose;
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• assistência técnica e gerencial, incluindo o melhoramento genético;

• marcos regulatórios;

• consumo de lácteos, incluindo a abertura de novos mercados; e

• política agrícola, ressaltando o acesso às linhas de crédito.

De acordo com relatório da Associação Brasileira de Laticínios 
(Viva Lácteos) com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e  Investimentos (Apex-Brasil), dado o atual estágio de competitivi-
dade do Brasil, em um primeiro momento, o país deve se concentrar 
nos produtos de maior valor agregado (queijos), embora com baixo 
volume, e no aprimoramento da construção de marca dos produtos 
brasileiros. Somente com a melhoria da competitividade e da imagem 
nacional, será possível, para o país, tornar-se um player relevante na 
exportação de commodities lácteas, como o leite em pó, abordado neste 
artigo (GLOBAL COMPASS, 2018).

A seguir, estão ações necessárias para a ampliação da competitividade 
brasileira e propostas para atuação do BNDES.

Aumento da produtividade 
e redução de custos
Como o preço é determinado no mercado internacional, e “tomado” pelos 
produtores nacionais, é necessário, como se destacou anteriormente, 
que se formulem medidas que reduzam os custos de produção no país, 
adequando-os aos padrões mais competitivos. Ampliar a competitividade 
é, em linhas gerais, reduzir o chamado Custo Brasil. Isso significa atuar 
em diversas frentes, a saber:

• Simplificar a estrutura tributária, de forma a minimizar difi-
culdades, tais como questões de substituição tributária para 
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produção e processamento de leite em distintas unidades 
da Federação.

• Ampliar os investimentos em infraestrutura, uma vez que as con-
dições precárias das estradas aumentam os custos associados ao 
transporte de lácteos e o fornecimento deficiente de energia elé-
trica, muito oscilante, amplia a necessidade de geradores e com-
promete o uso dos equipamentos no campo. Outra infraestrutura 
que precisa ser melhorada é a conectividade no campo, apontada 
como o principal gargalo para a adoção das novas tecnologias 
surgidas com a Internet das Coisas (IoT) (BNDES, 2018).

• Aumentar o acesso às linhas de crédito, em especial aquelas liga-
das à modernização do processo produtivo – incluindo a adoção 
de tecnologias mais eficientes – e à viabilização das exportações.

• Ampliar a assistência técnica e gerencial aos produtores, bus-
cando assessorar na escolha de tecnologias adequadas e boas prá-
ticas, que possibilitariam ganhos de escala e elevariam a produti-
vidade. A organização dos produtores em cooperativas, diluindo 
custos e aumentando seu poder de negociação na indústria, seria 
uma forma de atingir esses resultados.

Melhoria da qualidade e sanidade 
do leite brasileiro
Ao mesmo tempo que se atua na redução dos custos produtivos, são 
recomendadas medidas que reforcem as ações de educação sanitária e 
sanidade animal. Ações continuadas e permanentes visando a erradi-
cação de doenças como brucelose e tuberculose são prioritárias, seja na 
promoção de programas educativos para o controle dessas doenças, seja 
na elevação do índice de vacinação contra brucelose.
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Outro pilar fundamental é a adequação ao padrão de qualidade inter-
nacional, melhorando a qualidade do leite nacional, pela ampliação do 
teor de conteúdo sólido. Considerada a heterogeneidade dos produtores, 
o monitoramento da qualidade de produção é fundamental na garantia 
do padrão estabelecido e na eventual correção de desvios.

Para isso, podem ser adotadas duas linhas principais de ação. A pri-
meira pela consolidação do marco regulatório com a harmonização 
dos parâmetros de qualidade (IN 62/11, sistemas de inspeção federal, 
estaduais e municipais) e pelo constante aprimoramento do Regu-
lamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 
Animal (Riispoa).

Uma segunda linha de ação é relativa à disseminação do uso do SIMQL, 
básico na constituição da inteligência estratégica do setor. Por meio 
da análise dessa base de dados, será possível diferenciar as distintas 
características das bacias leiteiras e incentivar a adoção das melhores 
práticas pelo setor. O uso de soluções “customizadas” poderá reduzir – 
ou mesmo, no limite, eliminar – as disparidades na qualidade do leite, 
possibilitando maior homogeneidade no produto nacional.

No que se refere à coordenação da cadeia produtiva, é preciso ampliar 
a difusão de sistemas de produção que sejam capazes de apresentar 
custos compatíveis ao mercado internacional, adaptados às distintas 
características regionais. A coordenação entre os diversos elos da cadeia 
produtiva possibilitará otimizar os ganhos, elevando a competitividade 
do setor.

Destaca-se que essa maior coordenação da cadeia permitirá uma defesa 
mais harmônica dos interesses do setor, transbordando, por exemplo, 
na busca do acesso a novos mercados por meio de ações positivas na 
construção de acordos comerciais e acordos de equivalência sanitária.
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Esse conjunto de ações pode ser harmonizado de modo a possibilitar 
a execução de projetos empresariais que visem a inclusão competitiva 
no mercado exportador de leite. Com base no SIMQL e em seus con-
troles de custo, uma empresa interessada no mercado pode verificar 
se tem qualidade e custos compatíveis com o mercado internacional 
e, caso contrário, construir um projeto de elevação de produtividade e 
qualidade em sua rede de captação, bem como de modernização de sua 
planta industrial, de modo a tornar o processamento de leite e produtos 
lácteos compatível aos padrões necessários.

Intensificar a abertura de mercados para 
exportação e reduzir gradativamente 
a proteção doméstica
Além do aumento da competitividade do leite brasileira, é de fundamen-
tal importância que se intensifique a busca por novos mercados para os 
produtos lácteos brasileiros, a exemplo do que já vem sendo executado 
pela Apex-Brasil em parceria com a Viva Lácteos. Entre os objetivos 
dessa parceria, está a diversificação das exportações de lácteos, além da 
busca de novos mercados, como Angola, Arábia Saudita, Argélia, Egito, 
Emirados Árabes Unidos, EUA e Rússia.

Para alcançar esse objetivo, é preciso ampliar a representatividade do 
país nos principais fóruns internacionais que discutem as normas e polí-
ticas para o setor, como é o caso da International Dairy Federation (IDF), 
principal entidade do setor no mundo.

A presença no país de grandes laticínios multinacionais pode auxiliar 
na inserção da produção brasileira no mercado internacional, na medida 
em que eles têm marcas reconhecidas e rede de distribuição já estabelecida 
nos principais países consumidores. Por exemplo, houve embarque de 
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pouco menos de mil toneladas de leite em pó para a Suíça, em 2017, e 
acredita-se que tenha sido viabilizado por essas empresas (MDIC, 2018).

À medida que o Brasil for conseguindo a abertura dos mercados 
para seus produtos lácteos, deve gradativamente substituir a po-
lítica de proteção doméstica (tarifas de importação elevadas) por 
outra, de suporte à competitividade do setor, de forma a aproxi-
mar os preços praticados no mercado doméstico aos praticados no 
mercado internacional.

Propostas de agenda para o BNDES
O BNDES dispõe de várias linhas que se adequam a projetos dessa 
natureza. Para ações pontuais, existem financiamentos indiretos, por 
intermédio de agentes financeiros, que são equalizados pelo Governo 
Federal – por exemplo, o Inovagro, o Moderagro e o Pronamp. Também 
poderá ser solicitado apoio direto ao Banco por meio de um projeto 
estruturado. Nesse caso, as linhas Finem serão a base do suporte finan-
ceiro. Resumidamente, o custo financeiro da linha é a taxa de longo 
prazo (TLP) + remuneração do BNDES + taxa de risco. Cabe ainda 
destacar as diversas linhas de financiamento à exportação do BNDES: 
Exim Automático, Exim Pré-Embarque e Exim Pós-Embarque.11

Adicionalmente, o BNDES passará a fomentar a estruturação de 
projetos-âncora, nos quais os laticínios poderão usar parte de sua ca-
pacidade de endividamento com o Banco para avalizar financiamentos 
a seus fornecedores de leite. Para os laticínios, abre-se a possibilidade 
de incentivar a fidelização e a adoção de melhores práticas entre os 
fornecedores financiados. Para os produtores de leite, trata-se de 

11 Detalhes sobre estas e outras linhas de crédito podem ser encontrados em Financiamentos, em <www .bndes .gov .br> .
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oportunidade de melhor acesso a financiamento de longo prazo, o 
que permitirá investimentos de maior porte, viabilizando ganhos de 
escala, adoção de novas tecnologias e melhoria na assistência técnica. 
Para o setor, o impacto esperado é a melhoria da coordenação da 
cadeia de produção.

Ademais, também se destacam outras duas iniciativas do BNDES que 
podem gerar ganhos relevantes de competitividade para o setor de leite, 
associadas ao biogás e à IoT. A primeira refere-se ao fomento à produção 
de biogás por meio de resíduos agroindustriais, cuja adoção pode gerar 
uma nova receita para o setor pela venda de energia, além de permitir 
melhor gestão dos impactos ambientais.12 Para financiar esses projetos, 
o BNDES lançou, em 2018, novas condições de financiamento para o 
Programa Fundo Clima, que pode apoiar, com até R$ 30 milhões por 
projeto, investimentos na geração de energia elétrica ou na conversão 
energética a partir do uso de biomassa, incluindo a produção e utili-
zação de biogás para fins energéticos. Para projetos de menor porte, o 
Banco também oferece incentivo por meio do Programa para Redução 
da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura (ABC), que pode 
financiar até R$ 5 milhões por beneficiário.

Com relação à iniciativa ligada à IoT, em parceria com o Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), o BNDES 
lançou, em 2018, o Plano Nacional de IoT, que, entre outros objetivos, 
busca superar as barreiras para maior difusão de tecnologias que permitam 
uso da inteligência artificial na produção de alimentos, intensificando 
a digitalização no campo e o uso da agropecuária de precisão. Dentre 
os focos prioritários do plano para o setor rural, destacam-se: (i) uso 

12 Para uma discussão mais detalhada sobre o potencial do biogás de resíduos agroindustriais, ver Milanez et al . (2018) .
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eficiente dos recursos naturais e insumos; (ii) uso eficiente de maqui-
nário; e (iii) segurança sanitária e bem-estar do animal.13

Em suma, o setor dispõe de diagnóstico claro e coerente sobre suas 
carências e qualidades, bem como das ações que são necessárias para 
ampliar sua competitividade internacional. Há conhecimento tec-
nológico dos sistemas de produção e processamento capazes de am-
pliar a produtividade. Há um ambiente regulatório em constante 
aprimoramento, e foi constituída uma base de dados (SIMQL) capaz 
de alimentar uma gestão estratégica do setor. Há linhas de crédito 
adequadas a distintas necessidades. Falta difundir as informações e 
acessar os instrumentos de capacitação técnica e financiamento às 
inversões necessárias ao setor.

Considerações finais

Como visto no artigo, a cadeia produtiva do leite conta com grande rele-
vância econômica e social no Brasil, envolvendo tanto um grande número 
de propriedades e de trabalhadores quanto um faturamento elevado, no 
campo e na indústria.

O presente estudo propôs-se a identificar e analisar as principais 
barreiras existentes na exportação do leite, tanto domésticas quanto 
externas, incluindo os modelos produtivos mais recomendados para 
atingir esse objetivo.

Entre os obstáculos identificados pela indústria e pelos produtores, 
estão, de um lado, a estrutura tributária, a infraestrutura deficiente e a 

13 Detalhes sobre o Plano Nacional de IoT em <https://www .bndes .gov .br/wps/portal/site/home/conhecimento/

pesquisaedados/estudos/estudo-internet-das-coisas-iot/estudo-internet-das-coisas-um-plano-de-acao-para-o-brasil> .
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dificuldade no acesso de linhas de crédito e de assistência técnica, e, de 
outro, a baixa qualidade e o alto custo de produção do leite nacional. 
A esses fatores adiciona-se a melhor remuneração dos produtos lácteos 
no mercado doméstico vis-à-vis ao internacional.

Embora o custo médio de produção brasileiro não seja baixo, existem 
produtores que conseguem produzir leite com qualidade e com custos 
compatíveis com a exportação, independentemente do sistema de pro-
dução adotado. Esses produtores correspondem a uma fração pequena 
do universo de produtores analisado, mas a escala e o uso eficiente dos 
recursos permitem a eles auferir uma rentabilidade bem acima dos 
demais, mostrando que a atividade é viável no Brasil. Esses produto-
res mais eficientes deveriam servir como benchmarks para os demais, 
cabendo às políticas públicas não só estimular o aumento da escala, 
possível de ser atingida por meio do cooperativismo, por exemplo, mas 
também difundir esses modelos, de forma a aumentar a eficiência e a 
rentabilidade da atividade.

O BNDES apoia o setor de variadas formas. Além do apoio aos pro-
dutores e à indústria por suas linhas de financiamento tradicionais, o 
Banco está fomentando a estruturação de projetos-âncora, de modo a 
facilitar o acesso ao crédito por parte dos produtores, em projetos rela-
cionados ao biogás e à IoT. O objetivo é aumentar a geração de renda, a 
segurança sanitária e o bem-estar dos animais, reduzindo os impactos 
ambientais e os desperdícios nas propriedades rurais.

Ainda, políticas públicas relacionadas à adequação da qualidade 
do leite aos padrões internacionais, bem como ao monitoramento e à 
fiscalização de sua qualidade, são medidas imprescindíveis para que o 
leite brasileiro possa abrir novos mercados. Nesse sentido, as políticas de 
suporte à competitividade do setor, visando aproximar os preços domés-
ticos aos do exterior, tornariam mais efetiva essa inserção internacional.
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Resumo
O mercado de financiamento de aeronaves comerciais é global, com 
cifras anuais superiores a US$ 100 bilhões. Diversas estruturas de finan-
ciamento, com entes privados e públicos – como o BNDES –, coexistem 
com objetivos distintos. Em várias situações, é possível uma parceria 
entre esses dois tipos de instituições financeiras para viabilizar a aqui-
sição de aeronaves. Em outras, como em momentos de crise econômica, 
as instituições financeiras públicas preenchem a lacuna decorrente da 
aversão ao risco por parte de muitos financiadores privados. Este artigo 
é a primeira parte de um estudo das fontes globais de financiamento de 
aeronaves comerciais. Nele, analisam-se três fontes de grande impor-
tância – bancos, entes governamentais (as export credit agencies – ECA) 
e arrendadores mercantis (lessors) – e discute-se também a entrada de 
seguradoras. Na segunda parte, a ser publicada, será abordada a quinta 
grande fonte: o mercado de capitais.

Abstract
The commercial aircraft financing market is global, with annual values 
above US$ 100 billion. Various financing structures, with private and 
public agencies – such as BNDES – coexist with distinct objectives. In 
many situations, a partnership between these two types of financial 
institutions to facilitate the acquisition of aircraft is possible. In others, 
such as in times of economic crisis, public financial institutions fill the gap 
resulted from the aversion to risk on the part of many private financing 
agents. This article is the first part of a study of global commercial 
aircraft funding sources. In it, three sources of great importance are 
analyzed – banks, export credit agencies (ECA) and lessors – and the 
inclusion of insurance companies is also discussed. In the second part, to 
be published, the fifth great source will be addressed: the capital market.
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Introdução – o mercado 
de financiamento de 
aeronaves comerciais

O mercado de aeronaves comerciais é um mercado global. Os quatro 
principais fabricantes – Airbus, Boeing, Bombardier e Embraer –1 
competem entre si nos segmentos em que atuam, nas vendas tanto para 
os mercados domésticos quanto para os internacionais. Quanto à com-
posição desse mercado, a Boeing estima em seu Current Market Outlook 
2016-2035 (BOEING COMMERCIAL AIRPLANES, 2016) que, entre 
2017 e 2036, 41.030 novos jatos comerciais serão entregues em todo o 
mundo. Ásia-Pacífico, América do Norte e Europa deverão receber a 
maior parte dessas aeronaves; respectivamente, 39%, 21% e 18%.

Segundo outro estudo da Boeing, o Current Aircraft Finance Market 
Outlook 2018 (BOEING CAPITAL CORPORATION, 2017), foram 
dispendidos aproximadamente US$ 122 bilhões em 2017, em todo o 
mundo, em compras de novos jatos comerciais de todos os fabricantes. 
A perspectiva para 2018 é que o ano feche com US$ 139 bilhões. Os 
recursos para financiar essas compras provêm essencialmente das fontes 
mostradas no Gráfico 1.

As fontes de financiamento são, portanto, mercados de capitais, bancos, 
caixa próprio,2 entes governamentais – conhecidos como ECAs, tais como 

1 No jargão do setor, são designados como original equipment manufacturers (OEM) .

2 A aquisição – total ou parcial – de uma aeronave com recursos próprios (por uma empresa aérea ou por uma de 
leasing) não será objeto de análise neste artigo, uma vez que seu foco são as fontes de financiamento às empresas . 
Além dessa alternativa, as empresas podem captar recursos por meio de aumento de capital via novas ações . Na 
primeira vez em que é realizada, essa operação é conhecida no mercado como oferta inicial pública (IPO, do inglês 
initial public offering) . A IPO pode ser dirigida ao público em geral ou ter caráter privado, a determinadas instituições 
finan cei ras (VASIGH; FLEMING; MACKAY, 2010) .
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o BNDES Exim – e fabricantes. Essas opções, entretanto, refletem o con-
texto de uma OEM, como é o caso da Boeing. Para as empresas aéreas, há 
ainda a possibilidade de arrendarem aeronaves por meio de arrendadores 
mercantis – ou seja, por meio das empresas de leasing, que respondem por 
cerca de 38% das aeronaves de passageiros em uso no mundo.3 Novamente 
conforme o Current Aircraft Finance Market Outlook 2018 (BOEING CAPITAL 
CORPORATION, 2017), essas empresas financiam a aquisição de suas ae-
ronaves por meio de recursos levantados no mercado de capitais (36%), nos 
bancos (34%) e nas ECAs (3%), além de utilizarem recursos próprios (25%).

A respeito dessa última forma, o caixa próprio (Gráfico 1) utilizado 
na aquisição de aeronaves significa, em grande parte, o pagamento de 
 pre-delivery payments (PDP). O PDP é uma parcela correspondente a 15% a 

3 Conforme Van Leeuwen (2016), a participação no mercado global das empresas de leasing varia conforme o modelo 

de aeronave . Em 2016, elas detinham 41% da frota de B737 e 51% da frota de A320 .

Gráfico 1 | Fontes de financiamento para a compra de aeronaves novas
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25% do preço da aeronave e é desembolsado em favor da OEM durante a 
fase de fabricação dela. Pode-se dizer que é um sinal pago progressivamente 
pela empresa aérea ao fabricante até o momento da entrega. Em seguida, 
outra forma de financiamento será empregada para a quitação do saldo 
devedor, com esse fabricante, por ocasião do recebimento da aeronave.

De qualquer forma, ao optar pela aquisição da aeronave, o comprador 
(empresa aérea ou de leasing de aeronaves) vincula-se ao ativo e precisa 
ter uma estratégia bem consolidada para as diversas situações que podem 
surgir ao longo do prazo do financiamento. São exemplos: flutuações 
significativas na demanda de passageiros e de carga aérea; eventos não 
previsíveis – como crises de petróleo –; bem como a necessidade, em 
caso de inadimplemento no financiamento, de se recomercializar a 
aeronave4 em um ambiente eventualmente desfavorável.

Por isso, na estruturação de operações de financiamento de aeronaves, 
é comum a utilização, dependendo da modalidade, da chamada socie-
dade de propósito específico (SPE) – ou special purpose company (SPC), 
por vezes também chamada de special purpose vehicle (SPV). A SPE é 
um arranjo societário criado para isolar a propriedade de ativos que 
estão sendo financiados.5 Isso facilita a estruturação da garantia – re-
presentada pela própria aeronave – e do financiamento que, de alguma 
forma, poderiam ser contaminados pela situação financeira da empresa 
tomadora do empréstimo. Trata-se de um instrumento muito empregado 
nos financiamentos concedidos para o setor, até mesmo em operações 
em que participa o BNDES Exim.

4 A recomercialização visa quitar o saldo devedor do financiamento ainda em aberto, em caso de inadimplemento não 

sanável por parte da empresa aérea .

5 A SPE é uma entidade jurídica (constituída apenas documentalmente), subsidiária ou, de alguma forma, sob controle 

do banco financiador, apelidada no jargão do mercado de paper company .
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Caracterizar as fontes de financiamento exige cuidado com a defi-
nição de alguns termos. Em primeiro lugar, deve-se entender que dois 
tipos de empresa são os beneficiários finais do financiamento. Um é a 
empresa aérea dedicada ao transporte comercial de passageiros e/ou 
carga. O outro, já assinalado, são as empresas que têm por finalidade 
proceder ao arrendamento mercantil – leasing – de aeronaves para as 
empresas aéreas, conhecidas como lessors, no jargão do mercado.

No caso da empresa aérea, ela pode incorporar uma aeronave em sua 
frota por meio de uma compra ou via leasing operacional. A compra 
pode ser realizada à vista ou com financiamento de alguma fonte. Já o 
leasing operacional significa um simples aluguel, ao término do qual a 
aeronave retornará ao lessor. Portanto, consideram-se fontes clássicas de 
financiamento de aeronaves para empresas aéreas os bancos, os mercados 
de capitais, as ECAs e as empresas de leasing, ainda que nesse último caso 
não haja uma compra propriamente dita, apenas a facilitação do acesso 
ao bem aeronave via um contrato de aluguel. Já no caso da empresa de 
leasing, as fontes de financiamento são essencialmente os bancos, os 
mercados de capitais e as ECAs.

Para além disso, em ambos os casos – arrendadores e empresas aé-
reas –, em situações de crise, com escassez generalizada de crédito, os 
próprios fabricantes podem atuar como financiadores. Isso ocorre, 
porém, de maneira bastante limitada e, geralmente, temporária até a 
recuperação dos mercados. No jargão do setor, essa situação recebe o 
nome de back-stop financing.

Ademais, a distinção apontada entre fontes de financiamento possí-
veis e respectivos beneficiários é sobremodo relevante, uma vez que as 
avaliações de risco de crédito, por parte dos financiadores, de arren-
dadores e empresas aéreas diferem, geralmente, de forma substancial 
(GOMES; FONSECA; QUEIROZ, 2013b). Daí a necessidade de haver 
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uma multiplicidade de fontes – cada qual com seu particular apetite para 
correr riscos, em uma dada conjuntura econômica – para o mercado de 
financiamento de aeronaves.

Por fim, a opção pela fonte a ser utilizada pelo adquirente/operador 
da aeronave depende de uma série de fatores. Estes vão desde a estru-
tura de capital da própria empresa, passando por sua estratégia de 
financiamento de longo prazo, até as condições disponíveis no merca-
do no momento da decisão. Além disso, a cada fonte corresponde um 
determinado número de mecanismos ou estruturas de financiamento 
possíveis. Assim, para cada fonte, pode haver distintas modalidades de 
financiamento disponíveis, assim como haverá fatores essenciais que 
afetam decisões de contratação entre as instituições financiadoras e os 
respectivos beneficiários do crédito.

Do ponto de vista das práticas consolidadas do mercado e com o obje-
tivo de oferecer uma visão didática e de conjunto do mercado global de 
financiamento de aeronaves, pode-se resumir as diferentes categorias de 
estruturas de financiamento como as seguintes (conforme informações 
do site da Airfinance Journal):

• Empréstimos comerciais ou mercantis (commercial loans) – em 
que predominam bancos com atuação internacional como fon-
tes de recursos (ver Quadro A1 do Apêndice).

• Leasing com incentivos fiscais6 (tax lease ou tax equity) – em que 
predominam estruturas com arrendamento mercantil para as 
empresas aéreas, por meio de owner trustees7 ou SPEs de inves-
tidores (geralmente pessoas jurídicas). Estes auferem benefícios 

6 Leveraged lease, no jargão do mercado internacional de financiamento de aeronaves .

7 Agente fiduciário, em uma tradução livre, o qual reterá a posse da aeronave, em confiança, em nome dos 

financiadores/investidores até o fim do período contratado do leasing .
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tributários propiciados pela jurisdição do país onde é firmado 
o contrato de financiamento como forma de fomento ao finan-
ciamento das transportadoras. Diversos países desenvolveram, 
ao longo das últimas décadas, legislações específicas de tax  lease, 
como os Estados Unidos da América (EUA) (US  Leveraged 
 Lease – USLL), a Alemanha (German Leveraged Lease), o Ja-
pão ( Japanese Leveraged Lease – JLL), a França (French Tax 
 Lease) e até a Polônia (Polish Leveraged Lease), entre outros (ver 
 Quadro A2 do Apêndice).

• Leasing operacional estruturado (structured operating lea-
sing – SOL) – em que predominam estruturas de leasing opera-
cional para as empresas aéreas. No entanto, o que é característico 
do SOL (assim como do tax lease) é que ele resulta da legislação 
específica de cada país. Trata-se geralmente de países com forte 
interesse aeronáutico, seja na fabricação, seja na prestação de ser-
viços associados, como o Japão (Japanese Operating Lease – JOL/ 
Japanese  Operating Lease with Call Option – Jolco), a Alemanha 
( German Operating Lease/KG Structure), a Espanha (Spanish 
Operating Lease) etc. (ver Quadro A3 do Apêndice).

• Créditos oficiais à exportação (export credit) – em que ECAs pro-
veem diretamente o financiamento das aeronaves; alternativa-
mente, fornecem apenas garantias a bancos privados; ou, ainda, 
fornecem garantias para a emissão de títulos de dívida pelas em-
presas financiadas. Nesse último caso, a operação é cursada no 
mercado de capitais.

• Leasing operacional (operating lease) – em que lessors alugam dire-
tamente da empresa aérea as aeronaves de que são proprietários.

• Mercados de capitais para dívida (debt capital markets) – em que 
predominam estruturas com emissão de títulos de dívida pelas 
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empresas e sua aquisição diretamente pelos investidores interes-
sados (sem intermediação bancária).

• Participação acionária via mercado de capitais (equity capital 
markets) – em que as empresas levantam recursos financeiros 
corporativos via emissão de novas ações (aumento de capital), 
adquiridas diretamente pelos investidores.

Em vista do quadro geral assim delineado, a presente série de dois 
artigos tem por finalidade caracterizar as principais fontes de finan-
ciamento de aeronaves comerciais no mundo. Esse é o mercado no qual 
o BNDES Exim atua há mais de vinte anos, apoiando a exportação de 
aeronaves fabricadas no Brasil. Além disso, esta série – organizada como 
um  survey – também pretende expor as principais formas como as opera-
ções de financiamento são estruturadas. Há maior foco nos mecanismos 
financeiros disponíveis no mercado americano, por ser este o maior e 
mais desenvolvido mercado quanto às várias estruturas existentes.

Na presente parte, abordam-se as três principais fontes existentes 
quando se exclui o mercado de capitais, o qual será tratado na parte II. 
Ainda na parte I, as fontes de financiamento são apresentadas e comen-
tadas quanto a suas características essenciais. Artigos anteriores dos 
autores sobre o assunto são indicados para eventual aprofundamento. 
Já a parte II tratará exclusivamente do mercado de capitais, de modo 
que as duas partes componham um survey estruturado do setor de fi-
nanciamento internacional de aeronaves.

A próxima seção apresenta as fontes clássicas, ou seja, os bancos e os 
investidores que montam operações estruturadas. São expostos e dis-
cutidos os principais tipos de mecanismos de financiamento, além das 
principais estruturas de financiamento ad hoc possíveis.

A terceira seção tem por finalidade abordar a fonte governamental/pú - 
blica, ou seja, as chamadas ECAs. É inserida uma breve discussão sobre 
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a importância do papel de créditos governamentais na exportação de 
aeronaves comerciais e o porquê de todos os principais países fabricantes 
de aeronaves disporem de sua ECA. No Brasil, tal papel é desempenha-
do pelo BNDES Exim – complementado de forma ad hoc pela Agência 
Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF).8

A quarta seção discorre sobre as empresas de arrendamento mer-
cantil de aeronaves, também conhecidas como empresas de leasing ou 
lessors. Com papel fundamental no mercado, são fontes de flexibilidade 
financeira e operacional para seus clientes, as empresas aéreas, e a seção 
busca demonstrar isso.

Na quinta seção, é apresentada a mais recente novidade do mercado: a cria-
ção de uma nova estrutura privada para o financiamento de aeronaves, com 
a inédita cobertura do risco de crédito por parte de empresas seguradoras.

Por fim, a sexta seção elenca as principais conclusões, complementadas 
por sugestões para futuros desenvolvimentos e prospecções de mercado.

As fontes clássicas: bancos 
e operações estruturadas 
para investidores

Financiamento direto
Normalmente, as empresas evitam ao máximo a imobilização de capi-
tal próprio na aquisição de aeronaves, em razão dos custos de capital 

8 Empresa pública, vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e que, por contrato do Ministério 

da Fazenda, opera o Seguro de Crédito à Exportação (SCE), ao amparo do Fundo de Garantia à Exportação (FGE) .
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envolvidos. Assim, a aquisição da aeronave por financiamento bancário 
direto, ou via mercado de capitais, implica a necessidade de uma estra-
tégia de gestão desse ativo, muito bem definida e em consonância com 
o mercado de recomercialização de aeronaves, para quando se atingir o 
fim de sua vida útil na empresa.

Com a designação geral de commercial loans no mercado financeiro, esta é, 
do ponto de vista histórico, a modalidade clássica de financiamento para 
a compra de aeronaves. Nas décadas de 1960 e 1970, era praticamente a 
única modalidade existente (a outra sendo via ECAs, vide seção seguinte), 
uma vez que empresas de leasing, assim como o mercado de capitais (ini-
cialmente apenas nos EUA), só adquiriram maior expressão na década de 
1990. Naquela época, os mercados do transporte aéreo, tanto os domés-
ticos como os internacionais, eram objeto de forte regulação econômica, 
visando a sustentabilidade das empresas. Além disso, era frequente que 
as empresas aéreas fossem estatais ou, sendo privadas, contassem com o 
aval de seus respectivos governos para a compra de aeronaves. O próprio 
BNDES concedeu – na década de 1960 – aval para a hoje extinta Varig 
vir a comprar aeronaves no exterior (PEREIRA, 1987).

Na evolução desse quadro, as regulações econômico-financeiras do 
transporte aéreo, tanto dos mercados domésticos como dos interna-
cionais, foram progressivamente reduzidas ou mesmo extintas, além de 
boa parte das empresas estatais ter sido privatizada.9 Com isso, o nível 
de risco percebido pelos bancos financiadores aumentou consideravel-
mente, fazendo, aos poucos, chegar-se à solução que tem prevalecido 
nas últimas décadas: estruturar o financiamento por meio de leasing 
financeiro (conforme o subitem a seguir), e não mais como dívida cor-
porativa, como era usual.

9 Algumas exceções notáveis são: as três grandes chinesas (Air China, China Eastern e China Southern), a russa Aeroflot, 

as três do Oriente Médio (Emirates, Etihad e Qatar) e a SAI, de Cingapura .
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Entretanto, é importante observar que a garantia oferecida é, es-
sencialmente, a própria aeronave, a qual é hipotecada em favor do 
financiador. Nesse caso, o mercado financeiro o denomina um secured 
credit.10 Em caso de inadimplemento da empresa aérea, o contrato 
prevê, entre outras medidas, que a aeronave seja dada em pagamento 
ao credor, de forma a ser recomercializada para quitar o saldo deve-
dor em aberto. A longa experiência histórica, acumulada nos últimos 
cinquenta anos, revela que, no decorrer do prazo de financiamento, 
a maioria das aeronaves comerciais é capaz de reter valor de mercado 
suficiente para essa quitação. No entanto, para que haja sempre uma 
margem de segurança, os financiamentos concedidos são parciais, 
ou seja, inferiores ao preço de venda da aeronave, em percentuais que 
variam, geralmente, entre 65% e 80%.11

Ao contratar o financiamento bancário direto, a empresa aérea busca 
financiamento de prazo longo (por exemplo, de oito a 12 anos, ou até 
15 anos), de tal forma que as prestações periódicas sejam compatíveis 
com as receitas esperadas de sua operação. Como visto no Gráfico 1, 
essa forma é responsável por quase um terço do total de financiamentos 
de jatos comerciais anualmente no mundo. Algumas das principais mo-
dalidades de financiamento que contam com a participação de bancos 
são apontadas a seguir.

Leasing financeiro
Conforme já indicado, essa modalidade veio substituir os financia-
mentos diretos. No leasing financeiro (ao contrário do que ocorre no 

10 Ou seja, um crédito com a garantia real representada pela aeronave . Caso isso não ocorra, trata-se de um unsecured credit .

11 No jargão do mercado financeiro, esses percentuais são conhecidos como loan to value (LTV) ou advance ratio (AR) . 

Bancos comerciais e o mercado de capitais operam usualmente na faixa de 65% a 75% de LTV; já as ECAs podem ir a 

até 85%, conforme disposto no Aircraft Sector Understanding (ASU) – ver terceira seção .
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financiamento direto), o título de propriedade da aeronave não passa 
para a empresa aérea na contratação do financiamento – apenas no 
fim, com o saldo devedor e demais encargos tendo sido devidamente 
quitados. Nesse ínterim, a posse da aeronave fica com um terceiro, 
o qual firma o contrato de leasing com a transportadora. Esse tercei-
ro é geralmente uma SPE, um agente fiduciário (trustee) ou diversas 
combinações possíveis entre entes dessa natureza jurídica,12 de for-
ma a mitigar riscos em caso de inadimplemento no financiamento. 
Isso é especialmente relevante, por exemplo, em um financia men-
to  internacional:13 a experiência demonstra que cortes de justiça da 
jurisdição da empresa aérea inadimplente costumam deliberar mais 
facilmente pelo retorno da aeronave ao legítimo proprietário no 
exterior do que se o financiador detém apenas uma hipoteca sobre 
ela (SCHEINBERG, 2014).

De qualquer forma, independentemente de uma inesperada situação 
de inadimplemento, é importante que as partes contratantes em uma 
operação de leasing financeiro tenham todo o cuidado com a documen-
tação que a rege. Só assim os aspectos contábeis, tributários, de processo 
civil (incluindo recuperação judicial) e aqueles afetos às autoridades 
aeronáuticas poderão ser adequadamente refletidos nas cláusulas con-
tratuais de forma a evitar ou amenizar perdas desnecessárias para uma 
ou mais partes. Por exemplo, apesar de inúmeros avanços nas últimas 
décadas, ainda parece haver certas situações ad hoc em que autori-
dades judiciais, tributárias etc. tiveram dificuldade de estabelecer se 

12 Naturalmente, a SPE, o trustee etc . terão sempre vínculos contratuais diretos ou indiretos com a instituição financiadora 

(seja ela constituída por pessoas jurídicas e/ou físicas) .

13 Na medida em que há mais de um milhar de empresas aéreas para aproximadamente duzentos países e meia dúzia 

de fabricantes de jatos comerciais em todo o mundo, a maioria dos financiamentos – em quaisquer modalidades/estrutu-

ras – para a compra de aeronaves é de natureza internacional .
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determinada operação configurava um leasing operacional (true lease, no 
jargão do mercado – ver a partir da quarta seção) ou financeiro – ver 
Bunker (2005) e Scheinberg (2014).

De todo modo, o consenso internacional já estabelecido – com origem 
nos aspectos contábeis14 – indica que um leasing financeiro tem de in-
corporar, minimamente, uma ou mais das seguintes características – ver 
Bunker (2005) e Scheinberg (2014):

• transferir a propriedade para o arrendador (lessee) ao fim do pe-
ríodo do leasing/financiamento;

• conter opção de compra do bem a um preço reduzido previa-
mente acertado (bargain price);15

• ter um período de vigência igual a, no mínimo, 75% da vida eco-
nômica estimada do bem, excetuando-se os bens já próximos ao 
fim da vida útil; e

• ter um valor presente líquido (VPL) dos pagamentos míni-
mos do leasing igual a 90% ou mais do valor justo de mercado 
do bem.

Portanto, conforme ilustrado na Figura 1, o fabricante assina um 
contrato de compra e venda com a empresa aérea. Enquanto a aeronave 
está sendo fabricada, a empresa integraliza, antes de seu recebimento, 
progressivamente, por exemplo, 25% do preço ao fabricante. Além 
disso, nesse período, ela conclui e assina, por sua vez, um contrato 
de financiamento com uma instituição financiadora, considerada, 

14 Instruções emanadas originalmente do regramento contábil dos EUA, o United States Generally Accepted Accounting 

Principles (US GAAP), especificamente do Statement of Financial Accounting Standards n .13 (SFAS 13).

15 É bastante frequente que contratos de leasing financeiro se encerrem com saldo devedor zerado (full pay-out, no 

jargão do mercado), fazendo a venda da aeronave se dar por apenas US$ 1 .
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hipoteticamente, nesse exemplo, um banco. Uma SPE, também hipo-
teticamente considerada subsidiária do banco financiador16 e proprie-
tária da aeronave, firmará, então, o contrato de leasing financeiro com 
a empresa aérea. No dia da entrega da aeronave à empresa, o banco 
desembolsa para o fabricante o saldo remanescente de, nesse exem-
plo, 75% do preço da aeronave. Nesse instante, a empresa aérea fica 
endividada – pelo prazo do financiamento – com a SPE, que receberá 
as parcelas (em geral, semestrais) do leasing e as repassará, ato con-
tínuo, ao banco. Isso prosseguirá até que o saldo devedor tenha sido 
integralmente quitado, quando, então, a propriedade da aeronave 
passará à empresa aérea.

16 A estrutura exemplificada visa facilitar a compreensão . Na prática, há estruturas bem mais complexas, envolvendo 

bancos, SPEs, trustees etc . Isso de forma a isolar a propriedade da aeronave da empresa aérea, que é o mitigante de risco 

principal, até a quitação do saldo devedor e encargos .

Figura 1 | Exemplo de leasing financeiro básico

Empresa aérea

Fabricante da
aeronave

Sociedade de
Propósito
Especí�co

US$
(prestações)

Banco
�nanciador

US$
(prestações)

US$

(valor à vista)

Fonte: Elaboração própria .

Nota: Em um leasing financeiro básico, a SPE fica com a propriedade da aeronave, a qual é hipotecada como garantia . 

O contrato entre a SPE e a empresa aérea é do tipo leasing financeiro .
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Nesse sentido, e para além de particularidades legais e contratuais, 
o mercado financeiro caracteriza esse tipo de leasing como inequivoca-
mente financeiro,17 pois a empresa aérea corre o risco do valor residual 
futuro da aeronave. Isso vale tanto para quando for revendê-la, como 
para a possibilidade, ao fim de sua vida útil, de encaminhá-la para o 
desmanche (part out) ou para conversão em aeronave cargueira (possi-
velmente, já nas mãos de outro transportador aéreo).

Financiamentos com alavancagem fiscal
Estruturas de financiamento com alavancagem fiscal – tax leases, no jar-
gão do mercado – são comuns em diversos países, como EUA, França, 
 Alemanha e Japão, entre outros (ver Quadro A1 do Apêndice). São utilizadas 
por empresas para adquirir ou arrendar aeronaves e outros bens de alta 
intensidade tecnológica. Incentivos fiscais são oferecidos para fomentar 
tais financiamentos, essencialmente para o investidor constituído no país, 
pois isso é considerado importante para seu desenvolvimento econômico.

Essas estruturas estão baseadas no leasing de aeronaves para as empresas 
aéreas. A propriedade da aeronave fica, portanto, isolada da empresa aérea, 
alocada a algum tipo de lessor (SPE, trustee etc.) até o fim do financia-
mento. O principal diferencial está nos incentivos fiscais, normalmente 
via depreciação acelerada dos ativos – as aeronaves – em benefício dos 
partícipes investidores na estrutura, o que interessa a entidades investi-
doras sem ativos substanciais sujeitos a depreciação.18 A estrutura com 
alavancagem fiscal torna possível uma redução dos impostos incidentes 
sobre o lucro apurado por tais entidades – em virtude da depreciação 
das aeronaves financiadas – em suas atividades econômicas primárias.

17 Em oposição ao leasing operacional, que é um aluguel puro, ou seja, ao fim do período contratado a aeronave 

retorna a seu proprietário .

18 Empresas prestadoras de serviços – não industriais –, incluindo os financeiros, são exemplos típicos .
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O termo alavancagem surge pelo fato de que o lessor (ator em que se 
enquadram os investidores), em uma estrutura de tax lease, entra com 
um percentual relativamente reduzido dos recursos requeridos – por 
exemplo, 20% – para o financiamento das aeronaves. Contudo, os be-
nefícios fiscais (via depreciação das aeronaves) para os investidores são 
computados como sendo de 100% do valor das aeronaves. O restante 
dos recursos – por exemplo, 80% – é geralmente aportado por um banco 
comercial ou mesmo por uma ECA, como o BNDES Exim. Tal em-
préstimo bancário é geralmente um non-recourse loan, ou seja, em caso 
de inadimplemento no leasing, o banco terá direito apenas a executar 
a hipoteca da aeronave (e eventuais outras garantias), mas não poderá 
exigir bens ou direitos dos investidores/lessors.

Outra modalidade prevê o diferimento de tributos a pagar, o que pode 
ser interessante na administração de caixa das entidades investidoras.

Entre as diversas opções desenvolvidas no mercado ao longo dos úl-
timos cinquenta anos, merecem destaque a estrutura do USLL, do JLL, 
do French Tax Lease e do ECA/tax lease.

USLL

É impossível menosprezar a importância histórica da estrutura USLL. 
Sua origem, ainda na década de 1960, nos EUA, remonta a uma con-
cepção, então inédita, de uma operação de leasing combinada com uma 
opção de compra ao fim do financiamento. Surgiu como necessidade 
de mitigação de risco, em função dos preços mais elevados da primeira 
geração de jatos comerciais.19 Tal concepção é considerada o ponto de 

19 Por exemplo, os Boeings 707, 727 e 737, os Douglas DC-8 e DC-9 etc .
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partida para a pioneira USLL, assim como para estruturas desenvolvidas 
nos quarenta anos seguintes, tanto nos EUA como em vários outros 
países, e utilizadas até hoje (BUNKER, 2005).

Como o nome indica, essa estrutura é exclusiva para o mercado dos 
EUA. Operações desse tipo têm de ser firmadas necessariamente na 
jurisdição desse país, sob suas leis, as quais contêm os dispositivos legais 
e regulatórios necessários. A autoridade tributária – Inland Revenue 
Service – só concede o benefício fiscal para empresas americanas, os 
investidores/lessors. As empresas aéreas, por outro lado, contam assim 
com mais uma fonte/estrutura potencial para os financiamentos de suas 
aeronaves. Tal fato permitiu até que o BNDES Exim participasse de 
operações de USLL no fim da década de 1990, em apoio às exportações 
de aeronaves da Embraer para o mercado americano.

No USLL (Figura 2), os investidores locais entram com parte do 
capital para a aquisição de um portfólio de aeronaves – cerca de 20% 
a 30% do valor total dos ativos. A empresa aérea capta o restante dos 
recursos em uma instituição financeira (por exemplo, o BNDES Exim, 
caso a empresa esteja adquirindo aeronaves da Embraer).20 Faz parte 
dessas estruturas um agente fiduciário (owner trustee, em inglês), cuja 
atribuição é administrar os bens financiados, detendo seus direitos e 
garantias em benefício de terceiros, ou seja, o banco e os investidores. 
Esse trustee aluga as aeronaves adquiridas para a empresa área, e o aluguel 
será empregado para remunerar os investidores/lessors e a instituição 
financeira. Em caso de algum problema – inadimplência, acidente com 
a aeronave etc. –, a instituição financeira que aportou a maior parte 

20 Nas operações do BNDES Exim de financiamento à exportação de aeronaves para os clientes da Embraer, o Banco 

desembolsa o valor do financiamento diretamente para a Embraer, em reais e no Brasil . O cliente (empresa aérea) passa, 

então, a ser o devedor do Banco no exterior, ao qual fará os pagamentos em dólares americanos, geralmente na praça 

de Nova York, EUA .
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dos recursos terá precedência em relação aos investidores/lessors no 
recebimento de direitos e garantias.21

O BNDES Exim já desempenhou o papel de instituição financeira 
na exportação de aeronaves da Embraer para os EUA, utilizando-se da 
estrutura descrita nesta seção.

Em síntese, portanto, os investidores/lessors americanos entram na 
operação visando três vantagens principais (BUNKER, 2005), em con-
trapartida a ficarem no risco de 20% a 30% do valor da operação até sua 
liquidação: (i) os benefícios fiscais das despesas de depreciação sobre 
100% do valor dos ativos, tendo aportado apenas 20% a 30% do valor 
destes; (ii) um eventual ganho de capital oriundo do valor residual da 

21 Por exemplo: hipoteca das aeronaves; fiança corporativa dada em favor da beneficiária do financiamento – 

a empresa aérea –; a própria cessão de direitos existentes no aluguel das aeronaves; o penhor das ações da beneficiária; 

o recebimento dos seguros de casco, de perda total e contra terceiros; a cessão de direitos da beneficiária nos contratos 

de manutenção dos motores da aeronave; a cessão de direitos de garantia dados pelo(s) fabricante(s) da(s) aeronave(s) 

e do(s) motor(es) .

Figura 2 | Esquema básico de uma estrutura de financiamento USLL

Fabricante de
aeronaves

Empresa aérea

Owner trustee
(agente �duciário, 

lessor)

Fluxo do aluguel Fluxo da captação de recursos

Fluxo da remuneração dos recursos Garantias e direitos

Equity participant

Instituição �nanceira
(70% a 80% do capital)

Os investidores, detentores de benefícios 
�scais (equity participants), aportam 
recursos ao agente �duciário para 
serem investidos na aquisição 
da(s) aeronaves(s).

O trustee adquire a(s) aeronave(s) 
e a(s) aluga para a empresa aérea, 
via contrato de leasing. O aluguel 
remunera os investidores 
e a instituição �nanceira.

20% a
30% do
capital



$

O agente �cuciário detém os direitos e
garantias da operação em benefício dos
investidores e da instituição �nanceira.

Fonte: Elaboração própria .
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aeronave ao fim do financiamento – nessa instância, a aeronave pode-
rá ser adquirida pela empresa aérea, pagando os 20% a 30% aportados 
pelos investidores/lessors ou o valor de mercado da aeronave, o que 
for maior, e, caso a empresa não se interesse, a aeronave será vendida 
no mercado –; (iii) a eventual diferença de spreads entre aquele pago 
pela empresa aérea, embutido nas prestações do leasing, e o pago pelos 
investidores/lessors a suas fontes de recursos.

Tal conjunto de incentivos costuma se traduzir em um custo menor 
para o arrendatário – a empresa aérea – em relação a um empréstimo 
direto, por exemplo. Em vista disso, os pagamentos do USLL costumam 
ser inferiores a outros mecanismos de crédito (SARAIVA; MIGON; 
CASTRO, 2006).

O USLL foi muito popular desde a década de 1990 até o início 
da década passada. Atualmente, está quase em desuso, sobretudo 
depois da crise financeira global de 2008. A crise gerou expressivas 
volatilidades nos principais mercados financeiros e também fez a 
base tributária de muitos investidores apresentar volatilidades an-
tes inexistentes. Além disso, algumas mudanças na própria legisla-
ção tributária dos EUA tornaram o processo inteiro mais difícil de 
ser estruturado em bases robustas para as autoridades tributárias 
( CORON; DEHOUCK, 2015). Ainda assim, o legado pioneiro do 
USLL permanece nas estruturas correntes de tax lease de outros países, 
como Alemanha, França, Japão etc.

Leasing operacional estruturado
As modalidades de leasing operacional estruturado (SOL, no jargão do 
mercado internacional) foram sendo desenvolvidas ao longo das últimas 
décadas nas jurisdições de diversos países, principalmente naqueles 



137
Fontes de financiamento para aeronaves comerciais –  

parte I: bancos, export credit agencies, lessors e seguradoras

BNDES Set., Rio de Janeiro, v. 24, n. 48, p. 115-166, set. 2018

em que a fabricação aeronáutica é um importante setor da economia: 
Alemanha, Japão e Espanha. As exceções ficam por conta do Brasil – 
em razão da ausência de capitais disponíveis para financiamentos de 
longo prazo no país (com exceção das linhas do BNDES) – e de alguns 
países islâmicos. Nestes, a estrutura denominada Ijarah, que se insere no 
campo especializado das finanças islâmicas, pode e tem sido utilizada 
no leasing operacional de aeronaves.

De forma geral, essas estruturas visam atrair interesses mais amplos 
dos investidores do que os de alavancagem fiscal apontados, embora, 
em algumas jurisdições, dependendo da modalidade, essa característi-
ca tenha sido preservada.22 No caso da Alemanha, por exemplo, além 
da estrutura tradicional de tax lease, existe a estrutura denominada 
kommanditgesellschaft (KG). A KG atrai a participação de pessoas físi-
cas – diretamente ou via agente fiduciário – na composição do capital 
requerido, sendo conhecida popularmente como “aquela dos médicos 
e dentistas” (SCHEINBERG, 2014). Já no Japão, isso se verifica em 
relação a pequenas e médias empresas privadas, como mostrado no 
item seguinte.

JOL e Jolco

O Japão tem tradição em financiamentos de máquinas e equipamentos 
via leasing que remonta à década de 1960. O chamado Samurai Lease, 
desenvolvido na década de 1970, contava até com subsídios governa-
mentais. Possibilitava arrendar ativos, que nem mesmo precisavam ser 
fabricados no Japão, para empresas estrangeiras (exceto americanas). 

22 Isso significa que, nessa modalidade, o investidor sempre terá algum benefício fiscal, normalmente as despesas 

de depreciação referentes a sua parte no financiamento das aeronaves envolvidas – ou seja, mesmo que não haja 

alavancagem, como no USLL .
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Isso permitia reduzir o enorme saldo da balança comercial do país, 
objeto de fortes críticas internacionais, notadamente dos EUA.

Para o setor aéreo em particular, o Japão desenvolveu originalmen-
te a estrutura denominada de JLL, a qual foi calcada no USLL. Tal 
estrutura – que predominou no país entre 1985 e 1998 ( MURPHY; 
NASREEN, 2011) – evoluiu ao longo do tempo para duas moda-
lidades especializadas: JOL e Jolco. Os recursos financeiros são 
oriundos de pequenos investidores nipônicos (entre 20% e 30% do 
total) e do sistema bancário23 doméstico (para o restante).24 Esses 
investidores nipônicos podem, dependendo de sua estrutura patri-
monial, auferir os benefícios fiscais advindos da depreciação das 
aeronaves financiadas, uma vez que os recursos por eles aportados 
os qualificam como proprietários para efeitos tributários. Além 
disso, ambas as estruturas estão disponíveis também para empresas 
aéreas ou de leasing estrangeiras, ou seja, têm aplicação ampla,25 
desde que haja investidores interessados. Segundo base de dados da 
Airfinance Journal, disponível para assinantes, de 2008 a 2017 foram 
realizadas 205 operações de JOL e 274 de Jolco. O Gráfico 2 ilustra 
a distribuição nesse período.

Esses números – que abarcam o período a partir do qual o JOL substi-
tuiu o JLL – comprovam a jurisdição do Japão como bastante ativa (além 
de longeva) no financiamento internacional de aeronaves (MURPHY; 
NASREEN, 2011).

23 Alguns bancos regionais japoneses vêm experimentando menor demanda local por crédito . Isso gera uma necessidade 

de diversificar seu portfólio de negócios, oferecendo financiamentos a empresas estrangeiras . O financiamento de 

aeronaves (em operações secured e unsecured) tem se constituído em uma alternativa para esses bancos associados a 

outras instituições financeiras (PRESSURE . . ., 2017) .

24 Bancos estrangeiros sem filial no Japão ficam praticamente excluídos, porque, nesse caso, haveria recolhimento na 

fonte do Imposto de Renda sobre os juros pagos (witholding tax) no financiamento .

25 O JOL não pode ser utilizado por empresas aéreas dos EUA em virtude da legislação fiscal desse país, especificamente 

no que tange à witholding tax (SCHEINBERG, 2014) .
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Gráfico 2 | Número de operações de financiamento JOL e Jolco, 2008-2017
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Fonte: Elaboração própria, com base em Airfinance Journal Data Base . Acesso restrito para assinantes .

Por se tratar de um mercado cuja moeda preponderante é o dólar 
dos EUA,

a operadora aérea se compromete com dois fluxos de prestações: um a taxas de 

juros fixas em qualquer moeda que ela deseje (geralmente em dólares norte-a-

mericanos) e outro em ienes. Isso permite que a companhia arrendadora [da 

aeronave] se comprometa com os financiadores e vendedores [fabricantes 

da aeronave] também mediante contratos denominados em dólares norte-ame-

ricanos e que os investidores japoneses, que aportam ienes à estrutura, possam 

ser remunerados em ienes (SARAIVA; MIGON; CASTRO, 2006, p. 190).

As operações de Jolco que financiam aeronaves novas (Figura 3) abran-
gem a opção de aquisição da aeronave ao fim do contrato de leasing,26 
cuja duração mínima deve ser de dez anos. Dessa forma, para as empresas 
aéreas, Jolcos são essencialmente operações de leasing financeiro.

26 No caso de JOL, a estrutura prevê que a aeronave será comercializada no mercado ao fim do período . Isso não exclui 

a possibilidade de aquisição por parte da arrendatária, desde que em condições de mercado .
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A fonte governamental: ECAs

As ECAs são agências governamentais (ou mesmo privadas, mas com 
mandatos de seus respectivos governos) que oferecem financiamen-
tos (diretamente) ou, alternativamente, garantias (ao financiamento 
provido por terceiros) à exportação de bens (incluindo aeronaves) e 
serviços. O Quadro 1 exibe as principais ECAs atuantes como fontes 
de garantia e/ou financiamento de produtos aeronáuticos.

Quadro 1 | Principais ECAs

País/região ECA Principais fabricantes apoiados

Brasil BNDES Exim (com capacidade de 
garantias suplementadas pela ABGF)

Embraer e Helibras

Canadá Export Development Canada (EDC) Bombardier

EUA The Export-Import Bank of the 
United States (US Ex-Im)

Boeing, motores Pratt & 
Whitney, GE

França Bpifrance Assurance Export S.A.S Airbus, ATR e Sukhoi

Alemanha Euler Hermes  Kreditversicherungs-AG Airbus, motores MTU

Reino 
Unido

United Kingdom Export 
Finance (UKEF)

Airbus, motores Rolls Royce

Espanha Compañia Española de Seguros de 
Crédito a la Exportación (Cesce)

Airbus

Itália Servizi Assicurativi del Commercio 
Estero (Sace SpA)

ATR e Sukhoi

Fonte: Elaboração própria .

No caso da indústria aeronáutica e dos bens por ela produzidos para 
uso militar ou civil (aeronaves, motores etc.), existe uma percepção, 
com base em vários estudos, de que se trata de um setor que depende 
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do apoio dos respectivos governos nacionais. Na verdade, “(...) não há 
registro de fabricante aeronáutico bem-sucedido que dependa apenas 
das forças – e dos recursos – do livre mercado” (GOMES, 2012, p. 180). 
A título de exemplo, o Gráfico 3 ilustra o montante da carteira de 
financiamentos aeronáuticos do BNDES, em torno de US$ 7 bilhões, 
vis-à-vis aos US$ 50 bilhões do apoio correspondente do US Ex-Im.27

Gráfico 3 | Carteira aeronáutica (US$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria .

Outro aspecto a ser destacado é que as formas de apoio das ECAs 
são estipuladas pelo ASU. O ASU é um acordo firmado no âmbito da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômi co (OCDE, 
ou OECD, em inglês) por seus países-membros e também pelo Brasil 

27 No US Ex-Im, a aprovação de operações com valores superiores a US$ 10 milhões necessita de um quórum mínimo 

de três, dos cinco diretores que compõem sua diretoria . Desde junho de 2015, em virtude de disputas políticas, esse 

quórum ainda não foi alcançado por meio de nomeações de novos diretores . Isso se refletiu na queda dos valores das 

garantias contratadas entre 2015 e 2016 .
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(não membro), que aderiu a ele por conta própria. Esse acordo indica 
condições mínimas, a serem respeitadas voluntariamente pelos par-
ticipantes,28 no apoio oficial ao financiamento para a exportação de 
aeronaves de uso civil (OECD, 2011). Com isso, ficam harmonizadas as 
práticas de cada Estado, em um consenso mútuo e com transparência, 
das condições financeiras ofertadas.

Portanto, o principal objetivo do ASU é que haja condições finan-
ceiras semelhantes entre as ECAs no apoio às vendas dos respectivos 
fabricantes nacionais (conceito de level playing field).29 O que interessa 
especificamente ao Brasil é que a escolha final da aquisição de um jato 
comercial ou executivo (produzido seja pela Embraer, seja pela Bom-
bardier) realize-se com base nas características técnicas da aeronave e 
de seu preço de venda, uma vez que tanto o BNDES Ex-Im quanto a 
EDC (Canadá) oferecerão condições de financiamento por meio de um 
patamar básico comum.

Atuação das ECAs no mundo
A atuação das ECAs tem variado em função de distintos contextos 
econômicos e mesmo da situação financeira do próprio setor aéreo e 
dos atores demandantes de financiamento (empresas aéreas e lessors). 
Uma aeronave comercial é um produto de alto valor agregado, e seu 
preço é de algumas dezenas, ou até centenas, de milhões de dólares. Um 
financiamento de poucas unidades para um único cliente pode alcançar 
cifras extraordinárias. Daí porque, em certos quadros econômicos,

28 O ASU tem status de “acordo de cavalheiros”, observado e respeitado pelo interesse mútuo dos países signatários . 

Isto é, não é um tratado internacional, de cumprimento compulsório pelas partes .

29 Ou seja, que o “campo de jogo” seja plano para todos os países financiadores de aeronaves, de tal forma que o 

resultado das concorrências internacionais não seja influenciado pelas condições de financiamento oferecidas por cada 

concorrente individual .
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tem-se a impressão de que as ECAs agem apenas quando solicitadas e em resposta 

a pleitos específicos, alguns diriam que suprindo certas falhas de mercado, sem 

apresentar, pois, uma atuação sistemática como a do setor financeiro privado 

(MIGON; GOMES, 2010, p. 96).

Todavia, a participação histórica média das ECAs no financiamento 
aeronáutico, ao longo das últimas três décadas, tem ficado em torno de 
20% a 30% (MIGON; GOMES, 2010). Elas podem atuar de quatro formas:

• garantindo um financiamento concedido por terceiros, normal-
mente bancos privados – é o caso da maior parte do apoio con-
cedido pelo US Ex-Im e das ECAs europeias;

• concedendo diretamente o financiamento aos compradores das 
aeronaves – por exemplo, os apoios do BNDES Exim e da EDC;

• participando de estruturas de cofinanciamento/cogarantia com 
outras ECAs, de forma a financiar aeronaves que tenham sub-
conjuntos, sistemas, partes e peças relevantes produzidas nos 
respectivos países de cada ECA – caso das ECAs europeias no 
apoio às exportações de aeronaves Airbus; e

• participando de estruturas de cofinanciamento/cogarantia com 
bancos e/ou investidores privados – caso do BNDES Exim com 
investidores americanos, em uma estrutura de USLL, apresenta-
da na seção anterior.

Como a produção de partes e peças aeronáuticas tem se globalizado 
cada vez mais, a tendência do índice de nacionalização das aeronaves 
é de queda gradativa. Isso pode, no futuro próximo, vir a inviabilizar 
o financiamento da aeronave completa por uma única ECA nacional, 
dependendo dos critérios de elegibilidade de cada país. Com estruturas 
de cofinanciamento, cada ECA passa a financiar uma parte do valor 
do bem, podendo, assim, atender a eventuais critérios legais de apoio 
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governamental às exportações e que são exigidos em cada jurisdição 
(SCHEINBERG, 2014).

Por outro lado, se já está em curso esse movimento de aparente frag-
mentação dos itens financiados pelas ECAs, além de maior colaboração 
entre elas, há uma vertente histórica da atuação das ECAs que representa 
o oposto disso. Trata-se da Home Market Rule (HMR), um simples 
acordo de cavalheiros, não escrito – no entanto, de enorme importância 
e com consequências relevantes. Em função dele, os países fabricantes 
das aeronaves Airbus – Alemanha, Espanha, França e Inglaterra – não 
permitem que suas respectivas ECAs financiem a exportação desses jatos 
comerciais para empresas dos EUA. Da mesma forma, ao US Ex-Im é 
vedado financiar a exportação de jatos Boeing a empresas aéreas dos 
quatro países europeus fabricantes de Airbus. Como o conjunto desses 
países está entre os principais mercados do mundo, a participação de 
suas respectivas ECAs é muito mais significativa no financiamento 
de aeronaves Airbus e Boeing para outras regiões do mundo, como a 
América Latina, a Ásia e a África (WEIJER, 2007).

Como tanto o Brasil quanto o Canadá não participam do HMR, 
não há limitações geográficas nos financiamentos à exportação de ae-
ronaves que podem ser oferecidos pelo BNDES Exim e pela EDC. Há 
outra característica que distingue as ECAs do Brasil às do Canadá: suas 
contrapartes dos EUA e da Europa apoiam a exportação de aeronaves 
essencialmente pelo oferecimento de garantia ou seguro de crédito a 
um banco ou instituição privada, que, então, proverá o financiamento e 
tudo o mais necessário. Já no caso da EDC e do BNDES Exim, o apoio é 
realizado por meio do efetivo desembolso de recursos próprios, ou seja, 
utilizam seu próprio funding. Portanto, o setor financeiro privado tem 
atuação fundamental no primeiro caso e está ausente no segundo, res-
saltando a importância das ECAs canadense e brasileira perante seus 
respectivos fabricantes de aeronaves.
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Por fim, o mercado global de atuação das ECAs demanda, por dever 
de ofício, a atenção perene do BNDES Exim. Em Migon e Gomes (2010), 
há uma apreciação mais detalhada do papel e da atuação das ECAs e, 
em Gomes e Novis Filho (2015), um aprofundamento dos produtos e 
estruturas financeiras com que trabalham as principais ECAs.

A fonte de arrendamento mercantil: 
empresas de leasing (lessors)

As empresas de leasing são empreendimentos cujo negócio principal 
é o arrendamento de aeronaves, próprias ou de terceiros (sob a gestão 
do lessor), para empresas aéreas. Proveem atualmente cerca de 38% das 
aeronaves de passageiros em uso no mundo.30 Seus financiamentos 
advêm das principais fontes existentes (mercados de capitais, bancos, 
ECAs, estruturas híbridas do tipo USLL etc.). Assim como as empresas 
aéreas, são clientes, por definição, das OEMs. Nos últimos dez anos, no 
intuito de levantar recursos para a compra de suas aeronaves, algumas 
empresas de leasing têm procedido à abertura de capital em bolsas de 
valores, atraindo a atenção de amplo leque de investidores, entre eles 
os bancos de investimento. Não por acaso, as cinquenta maiores em-
presas de leasing possuíam, no fim de 2017, uma frota de mais de nove 
mil aeronaves, cujo valor supera US$ 300 bilhões (TOP..., 2017). As dez 
maiores empresas de leasing, por frota, possuíam juntas cerca de 47% da 
frota de regional jets (Tabela 1 e Gráfico 4).

30 Van Leeuwen (2016) destaca que a participação das empresas de leasing varia até mesmo em relação ao modelo 

de aeronave . 
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Tabela 1 | Dez maiores empresas de leasing por frota, 2017

Lessor Turboélice Jatos regionais Narrowbody Widebody Total

Gecas  19 260 822 170 1.271

Aercap 839 282 1.121

Avolon  52 433  87 572

SMBC Aviation Capital   4 395  38 437

Nordic Aviation Capital 247 149   8 404

BBAM   2 299 103 404

DAE Capital  52 219  63 334

BOC Aviation   5 248  46 299

Air Lease Corporation   2 217  59 278

Aviation Capital Group     267   7 274

Fonte: Elaboração própria, com base em Top . . . (2017) .

Gráfico 4 | Distribuição de modelos de aeronaves  
pelas cinquenta maiores empresas de leasing por frota, 2017
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Fonte: Elaboração própria, com base em Top . . . (2017) .

Os lessors constituem, em essência, uma fonte perene de oferta de 
aeronaves para as empresas aéreas (as lessees, no jargão jurídico). O ar-
rendamento da aeronave para a lessee é contabilizado como despesa em 
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seu balanço patrimonial – regra que deverá mudar a partir de 2019 com a 
entrada em vigor da International Financial Reporting Standards (IFRS) 16.31 
De qualquer forma, o leasing operacional tradicional não implica a aquisição 
da aeronave e o consequente desembolso de vultosos recursos – sob a forma 
de PDPs –, como visto. Além disso, permite que as empresas aéreas adaptem 
suas frotas às variações da demanda, pois, ao fim do aluguel, elas podem 
simplesmente devolver a aeronave ao lessor. Têm, assim, também a possibi-
lidade de incorporar a suas frotas os mais recentes modelos em fabricação.

As empresas de leasing trabalham, em geral, com modelos de aerona-
ves de grande aceitação no mercado, tal como, atualmente, os modelos  
B737-800 MAX (Figura 4) e A320neo (Figura 5). Em caso de inadimplemen-
to (default) por parte da empresa aérea, seu risco é, portanto, diminuído, 
pois poderão retomar esse ativo e oferecê-lo a outra operadora. Essa é a 
mesma razão pela qual os financiadores de aeronaves para as empresas de 
leasing também precificam um risco menor nesse tipo de financiamento.

Figura 4 | Boeing B737-800 MAX

Foto: Dtom/Wikimedia Commons .

31 Publicada em janeiro de 2016, torna-se obrigatória para os países que adotam o padrão IFRS . Estabelece que o 

leasing operacional passe a ser reconhecido como dívida no balanço patrimonial .
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Figura 5 | Airbus A320neo

Foto: Don-vip/Wikimedia Commons .

Por dever de ofício, é necessário que o lessor tenha exímio conhecimento 
do mercado e experiência na comercialização e recomercialização de ae-
ronaves. Seu escopo de trabalho deve incorporar um leque de diferentes 
tipos de negócios, de forma a lhe carrear o máximo de receitas possíveis 
oriundas de seu portfólio de aeronaves. As empresas de leasing atuam 
no mercado por meio de, em síntese, cinco modalidades de negócios.

O leasing operacional é a modalidade principal. Trata-se do aluguel 
puro, em que a empresa aérea contrata no lessor o arrendamento de 
aeronave(s) por um tempo determinado,32 ao fim do qual a aeronave é 
devolvida. Extensões contratuais são geralmente possíveis, efetuando-se 
um novo contrato, por um novo período e em novos termos. Isso per-
mite que a empresa aérea tenha maior flexibilidade na administração 
de sua frota, facilitando a substituição ou a “incorporação de aeronaves 
mais modernas e adequadas para sua atividade, em prazos mais curtos e 

32 A faixa usual de prazos quando se trata de aeronaves novas (primeira locação) é de sete a dez anos . Aeronaves 

usadas são alugadas por prazos geralmente inferiores .
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flexíveis quando comparados aos requeridos em compra direta com os 
fabricantes” (GOMES; FONSECA; QUEIROZ, 2013a, p. 134).

Essa modalidade amplia a colocação no mercado dos produtos das 
OEMs. Diversas possibilidades de emprego das aeronaves, inclusive para 
empresas iniciantes no mercado (as chamadas start-ups) sem histórico de 
risco de crédito, são assim viabilizadas. Além disso, é uma alternativa 
mais simplificada do ponto de vista documental e contratual, vis-à-vis 
a outras formas de financiamento, e mais expedita, por não envolver 
investimento do tipo capital expenditure (capex).33

Já o leasing financeiro é uma modalidade geralmente secundária para 
o lessor. Trata-se da forma pela qual a empresa aérea pode adquirir a 
aeronave ao fim do período contratual. Nesse caso, o leasing financeiro 
pode ser efetuado por meio de subsidiária ou até de um proprietário 
de uma empresa de leasing.34 Na vigência do contrato, o arrendador 
mantém a propriedade da aeronave; a empresa aérea paga um aluguel, 
mantendo o uso exclusivo dela, assumindo – como no leasing operacional 
clássico – todos os ônus e riscos de sua operação e manutenção. Ao fim 
do período contratual, a propriedade da aeronave é transferida para o 
lessee, o qual terá amortizado integralmente sua aquisição por meio dos 
aluguéis pagos, ou, se for o caso, quitará integralmente o valor residual 
previamente contratado entre as partes.

A terceira modalidade é o sale and lease back (SLB), que pode, even-
tualmente, preceder um contrato de leasing operacional. Depois de 
adquirir uma aeronave, seja ela nova em folha (e geralmente ainda 

33 São as despesas com investimento em bens de capital, tal como uma aeronave .

34 A GE Capital Aviation, uma das maiores empresas de leasing de aeronaves do mundo, utiliza-se de uma subsidiária, 

a PK Air Finance . Já a SMBC Aviation Capital, uma das cinco maiores, tem como um dos seus proprietários a Sumitomo 

Mitsui Finance and Leasing Company Limited .
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não quitada no OEM), seja já incorporada em sua frota há vários 
anos, a empresa aérea a vende para a empresa de leasing. Ato contínuo, 
 arrenda-a de volta, passando a pagar aluguel por seu uso. Isso permite 
à empresa aérea levantar recursos financeiros substanciais de forma 
rápida e previsível, ou seja, “fazer dinheiro no mercado”, no jargão 
do sistema financeiro. Uma variante dessa modalidade é a chamada 
purchase and lease back. É configurada pela seguinte situação: a empre-
sa havia contratado a aquisição da aeronave na OEM e, durante sua 
construção, honrou PDPs, que podem totalizar algo como de 20% a 
30% do preço; além disso, buscou uma fonte de financiamento de longo 
prazo no mercado. Por não encontrá-la, ou mesmo por ter reavaliado 
sua situação financeira, a empresa acerta com um lessor que compre a 
aeronave – integrando-a em seu portfólio – e a alugue de volta à própria 
empresa aérea. O lessor reembolsará a empresa dos 20% a 30% que ela 
já havia pagado à OEM e contratará um financiamento no mercado, 
de forma a quitar o pagamento da aeronave na OEM no momento da 
entrega da aeronave.

A quarta modalidade, o dry lease, é uma das duas modalidades ope-
racionais essenciais de leasing, e a mais frequente. Apenas a aeronave é 
arrendada, sem incluir seguros, tripulação ou a manutenção requerida 
para sua operação. Pode se realizar na forma de leasing operacional ou 
financeiro, conforme os interesses das partes envolvidas (VASIGH; 
TALEGHANI; JENKINS, 2012).

A outra modalidade essencial é o wet lease. Diferentemente do dry lease, 
nessa modalidade o leasing inclui, além da própria aeronave, seguros, 
tripulação e manutenção. No jargão do mercado, chama-se aircraft, crew, 
maintenace and insurance (ACMI). Costuma ser utilizada para atender 
a um aumento de demanda sazonal ou de simples tráfego em ocasiões 
específicas (campeonatos esportivos, peregrinações religiosas a locais 
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sagrados etc.). Também serve para empresas iniciantes em áreas ainda 
carentes de ligações aéreas, para expansão rápida nessas condições 
etc. Da mesma forma, é empregada quando da queda na demanda por 
parte de uma operadora; para não deixar a aeronave parada, a própria 
empresa aérea pode subarrendá-la para outra operadora com melhores 
perspectivas de crescimento do tráfego. Essa modalidade é consagrada 
há várias décadas, havendo lessors especializados só nela.

Conforme já mencionado, o mercado global de atuação das empresas 
de leasing requer a atenção perene do BNDES Exim. Isso porque esse 
tipo de empresa também é demandante dos financiamentos à exportação 
concedidos pelo Banco, o qual já realizou até algumas operações para 
lessors. Em Gomes, Fonseca e Queiroz (2013a), há mais detalhes sobre 
modelos de negócio, características de mercado, itens para análise e 
avaliação referentes a empresas de leasing.

A novidade: empresas de 
seguro lançam produto

A criação da Aircraft Finance Insurance Consortium (Afic), em ju-
nho de 2017, teve como propósito oferecer um seguro de crédito para 
o financiamento de aeronaves novas. A nova organização aproveitou o 
fato de que, por diferentes razões, as ECAs americana (US Ex-Im) e 
europeias (Bpifrance, UKEF, Euler Hermes e Cesce) não estavam, nos 
dois anos anteriores, podendo funcionar plenamente e financiar e/ou 
prover seguro de crédito para a aquisição de aeronaves. Isso deixou 
uma lacuna no mercado. Além disso, a abundante liquidez no mercado 
de capitais, passível de utilização para o financiamento de aeronaves, 
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também deu ensejo à criação da Afic, desenvolvida pela empresa  Marsh,35 
em cooperação com a Boeing. O produto recebeu o nome genérico de 
“seguro contra não pagamento” – aircraft non-payment insurance – (ANPI) 
(AFIC, 2018).

O prêmio do seguro é pago na data do desembolso do financiamento, 
podendo ser financiado junto com ele. O funding tem de ser provido por 
terceiros, porém o risco de inadimplência, tanto do principal quanto 
dos juros, é coberto pelo consórcio de seguradoras reunidas pela Afic e 
para o qual a Marsh atua como corretora exclusiva. É assegurado que, 
no consórcio Afic, todas as seguradoras têm rating de crédito A ou su-
perior na escala da Standard & Poors, o que certamente contribui para 
atrair investidores. Inicialmente, quatro seguradoras se habilitaram: 
Allianz, Axis Capital, Endurance/Sompo e Fidelis (BOEING CAPITAL 
 CORPORATION, 2017).

A Afic trabalha, assim, de forma que é estruturalmente muito próxima à 
ação das ECAs americana e europeias, com especial semelhança à atuação 
conjunta das ECAs europeias com o instrumento de apólice de seguro 
de crédito. Em caso de inadimplemento da empresa aérea ou lessor com 
o corpo de financiadores (syndicate of lenders), a Afic será imediatamente 
acionada e efetuará a liquidação do débito em um prazo previamente 
estipulado. A partir daí, a Afic estará programada para efetuar as subse-
quentes liquidações de principal e juros com os credores,36 nos valores e 
datas do contrato de financiamento original. Esse fluxo deverá durar até: 
(a) um período, previamente estabelecido na apólice, decorrido;37 ou (b) a 
data de venda da aeronave, quando os credores deverão receber o saldo de 

35 Trata-se de uma das maiores corretoras globais de seguros e gestora de riscos .

36 Salvo, naturalmente, se ocorrer nesse ínterim uma renegociação bem-sucedida com o devedor original que restabeleça 

o status quo e haja as devidas compensações .

37 Por exemplo, 18 ou 24 meses a partir da data do inadimplemento original .
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principal e juros devidos até aquela data, em um único pagamento final. 
Vale o evento que ocorrer primeiro. O período de (a) é estabelecido preci-
samente para que haja prazo hábil para a execução das garantias e a venda 
da aeronave, não se excluindo a alternativa da cura do inadimplemento 
ou o refinanciamento da dívida entre credores e devedor.

A documentação requerida é semelhante àquela exigida em operações 
com o US Ex-Im, e a estruturação da operação é convencional. Um grupo 
de credores empresta recursos a uma SPE. A SPE arrenda a aeronave, 
na modalidade leasing financeiro, para uma empresa aérea ou lessor. Esse 
arrendatário paga à SPE o financiamento, e esta reembolsa os credores. 
O grupo de credores é coberto pelo seguro de crédito da Afic. Outra 
entidade – o agente fiduciário (security trustee) –, agindo em benefício 
dos investidores e do consórcio das seguradoras, atua como depositário 
da hipoteca da aeronave e demais garantias da operação (Figura 6).

Figura 6 | Estrutura de financiamento com seguro de crédito ofertado pela Afic

Empresa aérea ou de
arrendamento mercantil

SPE: lessor/tomador
do crédito

Agente de crédito
(Facility agent)

Sindicato de credores/investidores

Agente �duciário
(Security trustee)

Seguradora

Seguradora

Seguradora

pagamentos do
leasing (US$)

leasing
�nanceiro

empréstimo
(US$)

prestações do
empréstimo

(US$)

apólice de seguro

Hipoteca da aeronave e
eventuais outras garantias

Agente segurador
(Insurer representative)

Fonte: Elaboração própria, com base em Afic (2018) .

Nota: Outras moedas além do dólar podem ser utilizadas .
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Caberá aos credores avaliar o rating de crédito das seguradoras e a 
participação de cada uma delas, uma vez que suas exposições ao risco 
da operação poderão ser diferentes. É usual que o contrato entre as se-
guradoras envolvidas (insurer intercerditor agreement), além de detalhar a 
participação de cada uma delas no risco, não preveja responsabilidade 
solidária entre elas. Portanto, cada uma deve ser analisada de per si pelos 
credores, com base nos respectivos ratings de crédito corporativo. Isso 
faz a estruturação da operação requerer bastante cuidado e precisão: 
caso uma das seguradoras falhe em cobrir sua parte da indenização aos 
credores, estes têm de poder se sub-rogar nos direitos daquela segura-
dora em particular.

Por outro lado, as regras do ASU, estabelecidas pela OCDE, não são 
aplicáveis em uma operação com uso do Afic, pois ela é feita em bases 
puramente comerciais entre entes privados. No entanto, a legislação apli-
cável é aquela afeta a seguros em geral, na jurisdição em que o contrato 
for celebrado. Considera-se que esses regramentos – ver Afic (2018) –, 
na maioria dos países, não trazem obstáculos significativos, contanto 
que as cláusulas contratuais sejam claras e abrangentes, observando os 
pontos que, de outra forma, poderiam ser utilizados para proteger as 
seguradoras do pagamento de indenizações indevidas.

Por fim, do lado dos investidores/credores, também haverá a preo-
cupação de que a documentação contratual seja robusta o suficiente, 
de forma a assegurar-lhes o não comprometimento de seus respectivos 
patrimônios líquidos. Ou seja, uma vez que o produto ANPI tenha 
caráter de uma garantia incondicional on-demand,38 o pagamento do 

38 Uma garantia de crédito considerada incondicional on-demand é aquela em que, uma vez constatada a inadimplência 

e decorrido o (exíguo) prazo contratual para sua reversão, o financiador será ressarcido de pronto na totalidade de sua 

exposição . A seguradora, então, assumirá a operação para tentar recuperar a indenização e demais custos em que 

tenha incorrido .
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seguro de crédito às seguradoras não poderá comprometer os balanços 
patrimoniais dos respectivos credores/investidores pela regulamentação 
bancária prudencial vigente.

O produto ANPI parece destinado ao sucesso. Já em 2017, acumulou 
mais de US$ 1 bilhão em apoios financeiros, e a expectativa, para 2018, 
é de que o portfólio total de novas aeronaves financiadas acumule mais 
de US$ 2,5 bilhões (BOEING CAPITAL CORPORATION, 2017).

Conclusões

Para um analista de negócios que não esteja diretamente envolvido com o 
financiamento internacional de aeronaves, pode parecer que o conteúdo 
desta parte I – que exclui expressamente os mercados de capitais – apre-
senta fontes e estruturas de financiamento em número e complexidade 
inesperados. No entanto, o volume de novos recursos demandado anual-
mente por esse mercado já excede substancialmente mais de US$ 100 bi-
lhões. Talvez só por esse fato já se justificasse que, quanto mais fontes 
estejam disponíveis, melhor seria para os demandantes dos recursos – as 
empresas aéreas e os lessors. Estes poderiam, hipoteticamente e em um 
mercado perfeito, até mesmo arbitrar a concorrência entre os ofertantes 
de financiamento. Na verdade, a experiência prática atesta que isso ocorre 
algumas vezes: clientes potenciais do BNDES Exim já pagaram taxas para 
manter o financiamento em oferta até o último dia em que precisavam 
decidir se contratavam o do Banco ou optavam por alguma fonte privada.

Por outro lado, deve-se também considerar que financiar aeronaves, 
no ambiente financeiro global da atualidade, apresenta alguns fatores 
atraentes, como:
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• Um só jato comercial com capacidade a partir de setenta pas-
sageiros – como o E-170 da Embraer, o menor da família dos 
E-Jets (Figura 7) – já requer várias dezenas de milhões de dólares 
para ser financiado. Jatos comerciais com 250 a quatrocentos 
assentos, fabricados pela Airbus ou Boeing, chegam a custar 
centenas de milhões de dólares por unidade. Em ambos os ca-
sos, a aquisição, mesmo de uma pequena frota dessas aeronaves, 
exigirá o aporte de capitais de grande magnitude, suficientes, 
em outras circunstâncias, para erguer fábricas de médio porte 
no setor metal-mecânico ou de fabricação de automóveis, por 
exemplo. Isso faz uma única operação de financiamento de aero-
naves já acomodar as demandas para investir de um considerável 
número de investidores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas 
(como visto nos casos de USLL, Jolco etc.).

Figura 7 | Embraer E-170

Foto: Cliff/Wikimedia Commons .
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• Dado o status dos mercados financeiros em geral nos últimos 
tempos, em que se chegou a observar depósitos bancários com 
remuneração a taxas negativas em alguns países, o retorno obti-
do no financiamento de aeronaves é bastante atraente. Isso leva 
em conta o risco relativamente baixo representado pela garan-
tia, a própria aeronave financiada (via hipoteca). Em casos limí-
trofes, os financiadores podem exigir que seus financiados fa-
çam security deposits – depósitos de quantias dadas em garantia, 
equivalentes a até três pagamentos semestrais do financiamento.

• Como os prazos requeridos nos financiamentos de aeronaves 
são relativamente longos – de sete ou oito a até dez ou 12 anos, 
dependendo do pacote de financiamento montado –, as taxas 
de juros aplicáveis são naturalmente mais elevadas. Por isso, 
investidores que têm compromissos financeiros de prazo mais 
longo – como fundos de pensão, alguns fundos multimercados 
(hedge funds) administrados por bancos etc. – são participantes 
habituais nesse mercado.

Esses são os principais motivos para o financiamento internacional 
de aeronaves ser tido como de boa atratividade ano após ano. No pe-
ríodo mais agudo da crise financeira global deflagrada em 2008, houve 
até certa retração na liquidez desse mercado, mas ela foi claramente 
compensada pelo aumento na participação das ECAs. Isso também 
ajuda a explicar a importância da participação das ECAs no apoio aos 
fabricantes aeronáuticos de seus respectivos países, atuando de forma 
contracíclica nos momentos de liquidez restrita e naquelas situações 
em que as fontes privadas de recursos não demonstram interesse. Séries 
temporais históricas longas mostram que a participação das ECAs fica, 
em média, em torno de 25% dos totais anuais demanda dos (MIGON; 
GOMES, 2010).
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Nesse sentido, o fato comprovado de que um quarto das necessida-
des do mercado de financiamento internacional de aeronaves cabe às 
instituições governamentais (ECAs) parece necessitar de qualificação. 
A inferência é que a multiplicidade de fontes e estruturas de financia-
mento, aludida no início desta seção, comprovaria o grande interesse 
que esse segmento do mercado financeiro desperta nos mais diversos 
tipos de investidores, nas mais diversas praças financeiras do planeta. 
Os aportes trazidos por essa diversidade geográfica e de tipos de inves-
tidores privados, porém, têm de ser, continuamente, complementados 
pelas mãos dos governos, conforme demonstra o registro histórico. 
Dessa forma, o setor financeiro voltado à comercialização de aeronaves 
não prescinde da parte governamental, assim como acontece no setor 
da própria indústria aeronáutica em todo o mundo (GOMES, 2012; 
GOMES; BARCELLOS; FONSECA, 2017).

Finalmente, é relevante notar-se um importante aspecto geográfico: 
as fontes e estruturas de financiamento descritas nesta parte I operam 
e são aplicáveis, em princípio, em praticamente todo o mundo. Já as 
fontes e estruturas afetas a mercados de capitais são quase exclusividade 
da praça financeira dos EUA. Isso é o que será apresentado e discutido 
na parte II deste estudo.
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Quadro A1 | Apoios financeiros comerciais (commercial loans)

Empréstimo-ponte
(bridge loan)

Apoio sem 
garantias reais 

(unsecured)Crédito rotativo corporativo
(corporate revolving facility)

Apoio financeiro corporativo 
(corporate facility)

Carta de crédito
(letter of credit)

Empréstimo corporativo
(unsecured loan)

Crédito corporativo
(credit facility)

Linha de crédito
(credit line)

Crédito rotativo
(revolving credit facility)

Conta-corrente garantida
(revolving facility)

Investimento rotativo
(revolving investment)

Crédito hipotecário rotativo
(revolving warehouse facility)

Outros empréstimos comerciais
(other unsecured commercial loan)

(continua)
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(continuação)
Financiamento da entrada
(PDP financing)

Apoio com 
garantias
(secured)Empréstimo comercial

(commercial loan facility)
Apoio financeiro garantido 

por aeronave
(aircraft secured facility)Venda condicional

(conditional sale)
Venda a prestação
(instalment sale)
Empréstimo com garantia real
(secured loan facility)
Empréstimo sindicalizado
(syndicated loan)
Empréstimo a termo
(term loan)
Crédito guarda-chuva
(umbrella facility)
Empréstimo hipotecário
(warehouse facility)
Financiamento de fornecedores
(BFE financing)

Apoio com 
garantias
(secured)Empréstimo-ponte

(bridge loan)
Crédito rotativo corporativo
(corporate revolving facility)

Apoio financeiro corporativo
(corporate facility)

Carta de crédito
(letter of credit)
Crédito com garantia
(secured credit facility)
Linha de crédito
(credit line)
Crédito rotativo
(revolving credit facility)
Conta-corrente garantida
(revolving facility)
Investimento rotativo
(revolving investment)
Crédito hipotecário rotativo
(revolving warehouse facility)

(continua)
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(continuação)

Murabaha Apoio com 
garantias
(secured)

Outros empréstimos corporativos
(other secured loan)

Empréstimo com garantia parcial 
para cofinanciadores
(limited recourse loan)

Garantias parciais/sem 
garantias para cofinanciadores

Empréstimo sem garantias 
para cofinanciadores
(limited/nonrecourse loan)

Fonte: Elaboração própria, com base em Airfinance Journal Data Base . Acesso restrito para assinantes .

Quadro A2 | Leasing com incentivos fiscais (tax lease)

Leasing fiscal francês
(French tax lease)

Europa

Leasing alavancado alemão
(German leveraged lease)

Leasing alavancado polonês
(Polish leveraged lease)

ECA/leasing fiscal
(ECA/tax lease)

Leasing alavancado americano
(US leveraged lease)

Estados Unidos da América

Like kind exchange (LKE)

Qualifying technological equipment (QTE)

Equipment extraterritorial income exclusion (ETI)

Leasing australiano
(Australian lease)

Outras regiões

Leasing alavancado japonês
(Japanese leveraged lease)

Outros leasings fiscais Outros

Leasings alavancados

Leasings fiscais

Fonte: Elaboração própria, com base em Airfinance Journal Data Base . Acesso restrito para assinantes .
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Quadro A3 | Leasing operacional estruturado

Leasing operacional japonês
(Japanese operating lease)

Leasing operacional
japonês

JOL/crédito oficial à exportação
(JOL/export credit)

Leasing operacional japonês com opção de compra
(Jolco – Japanese operating lease with call option)

Leasing fiscal Jolco francês
(Jolco French tax lease)

Leasing operacional alemão
(German operating lease)

Ijarah

Estrutura KG alemã
(KG structure)

Leasing operacional espanhol
(Spanish operating lease)

Outros leasings operacionais estruturados

Fonte: Elaboração própria, com base em Airfinance Journal Data Base . Acesso restrito para assinantes .
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Resumo
Este artigo apresenta a Contribuição Nacionalmente Determinada (Na-
tional Determined Contribution – NDC) para redução de emissão de 
gases de efeito estufa (GEE) definida pelo Brasil no âmbito do Acordo de 
Paris, aprovado na 21ª Conferência das Partes Signatárias da Convenção-
-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em 2015.* Em sua 
NDC, o Brasil compromete-se a reduzir em, no mínimo, 37% suas emissões 
de CO2, até 2025, em relação aos níveis emitidos em 2005. A imposição 
de metas de emissão a todos os países signatários do acordo não apenas 
contribuiu para o desenvolvimento das técnicas de reengenharia climática 
(carbon dioxide removal, weathering, elevação da reflexividade do planeta ou 
albedo), mas também induziu, por consequência, o surgimento de diversos 
mercados para troca de carbono pelo mundo.

Abstract
This paper exposes the Brazilian National Determined Contribution 
(NDC) for reducing greenhouse gas emissions (GEE), until 2025, as 
defined in the Paris Agreement, approved in the 21st Conference of the 
Parties (COP 21), in 2015.* The Brazilian NDC estimates a reduction of 
37% of the country’s GEE emissions, compared to 2005. The imposition 
of a quantified and predetermined emission trajectory for “the parties” 
not only contributed to the development of geoengeneering techniques 
(carbon dioxide removal, weathering, amplifying Earth’s reflectiveness – 
also called Albedo) but also induced, therefore, the creation of several 
carbon markets, all over the world.

* O acordo foi aprovado pelas partes, mas o processo de ratificação realizou-se, de fato, em abril de 2017 . A despeito 

da promessa do governo anterior, os Estados Unidos da América (EUA) não ratificaram o compromisso nessa ocasião . 

The agreement was approved by the parties, but the ratification process was carried out, in fact, in April 2017. Despite 

the promise of the previous government, the USA have not ratified the compromise on that occasion.
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Introdução

Em 2015, diferentes nações, entre as quais o Brasil, aprovaram o maior 
tratado internacional acerca das mudanças climáticas (o Acordo de 
Paris), desde a assinatura do Protocolo de Quioto, em 1992. Na 21a 
Conferência das Partes Signatárias da  Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre a Mudança do Clima (na sigla em inglês, UNFCCC), 189 
países acordaram definir metas individuais de redução de CO2, a fim de 
evitar que a temperatura da Terra se eleve mais de 2°C, em relação aos 
níveis pré-industriais, até 2050. A comunidade científica prevê elevação 
da temperatura do planeta entre 2°C e 5°C, caso as nações prossigam 
na atual trajetória de emissões de GEE. O aumento previsto pode gerar 
danos irreversíveis à biodiversidade e comprometer, ainda, a agricultura, 
a indústria e a infraestrutura, como consequência de desastres naturais, 
prejudicando, em última análise, o desenvolvimento econômico tanto 
de países desenvolvidos quanto de países em desenvolvimento.

Do Acordo de Paris, resultaram diversos documentos nacionais de-
nominados NDCs, nos quais os países definiram suas metas de redução 
de emissões até 2030. Signatário do acordo, o Brasil apresentou sua 
proposta oficial de redução de emissões (Intended National Determined 
Contribuition – INDC)1 em 27 de setembro de 2016.2

De acordo com a NDC, “[o] Brasil pretende comprometer-se a reduzir 
as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005, 
em 2025” (BRASIL, 2016b, p. 1). Subsequentemente, o país pretende 
alcançar redução de 43% (comparada a 2005), no ano de 2030.

1 Posteriormente, deixou de ser apenas uma “intenção” (intended), tornando-se NDC .

2 O Brasil promulgou o Acordo de Paris por meio do Decreto 9 .073, de 5 de junho de 2017 .
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O presente trabalho divide-se nas seguintes seções: “O Acordo de Paris 
e o Brasil” abrange informações quanto aos termos, às implicações e aos 
desdobramentos da assinatura do referido tratado e quanto à NDC do 
Brasil. “Emissões de CO2 no mundo e no Brasil” mostra a distribuição 
das quantidades emitidas de CO2 no mundo, por país, tipo de gás e 
setor emissor, permitindo análise das diferentes fontes emissoras. Ex-
põe, ainda, o perfil das emissões brasileiras, discutindo os potenciais de 
redução, bem como os vetores de crescimento. “Engenharia climática 
e tecnologias para reduções de emissões no Brasil” apresenta, de modo 
introdutório, conjunto de técnicas de redução dos impactos das emissões 
de CO2 sobre a atmosfera. “Mercados de carbono no mundo (cap and 
trade x carbon tax)” aponta diferentes iniciativas e esquemas de troca e 
precificação de carbono existentes no mundo até 2016. Por fim, a seção 
“Conclusões e propostas” encerra o trabalho. 

O Acordo de Paris e o Brasil

O Acordo de Paris 
O Acordo de Paris é um tratado no âmbito da UNFCCC que rege me-
didas de redução de emissão de CO2 a partir de 2020.

O acordo foi negociado durante a 21ª Conferência das Partes da 
 UNFCCC3 e aprovado em 12 de dezembro de 2015. Entrou em vigor 
em 4 de novembro de 2016, com a ratificação de 126 países, de um 
total de 197. Depois do prazo final para ratificação,4 em 21 de abril de 
2017, 195 países haviam assinado o acordo, exceto os Estados Unidos 

3 Realizada em Paris, de 30 de novembro de 2015 a 11 de dezembro de 2015 .

4 Nessa data, os EUA decidiram não ratificar o acordo, em alinhamento com as novas diretrizes do governo eleito em 2016 .
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da América (EUA) – que têm elevado peso nas emissões (17,9% do total 
emitido em 2017), conforme seção “Emissões de CO2 no mundo e no 
Brasil” – e a Rússia, quinto maior emissor mundial. 

Os objetivos do Acordo de Paris estão descritos em seu artigo 2º, “O 
Reforço da Implementação”, conforme transcrito a seguir: 

(a) Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2°C acima 

dos níveis pré-industriais e buscar esforços para limitar o aumento da tempera-

tura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria 

significativamente os riscos e impactos das mudanças climáticas;

(b) Aumentar a capacidade de adaptar-se aos impactos adversos das mudanças 

climáticas e fomentar a resiliência ao clima e o desenvolvimento de emissões 

de gases de efeito estufa, de uma forma que não ameace a produção de alimentos;

(c) Promover fluxos financeiros consistentes, com um caminho de baixas emis-

sões de gases de efeito estufa e de desenvolvimento resiliente ao clima (ONU, 

2015, p. 26). 

O esforço conjunto para o alcance das metas do acordo é resultado 
do reconhecimento pelas partes signatárias das seguintes premissas:

Reconhecendo que as mudanças climáticas representam uma ameaça urgente 

e potencialmente irreversível para as sociedades humanas e para o planeta e, 

portanto, requer a mais ampla cooperação possível de todos os países e sua par-

ticipação numa resposta internacional eficaz e apropriada, com vista a acelerar 

a redução das emissões globais de gases de efeito estufa,

Reconhecendo ainda que serão necessárias reduções profundas nas emissões 

globais, a fim de alcançar o objetivo final da Convenção, e enfatizando a neces-

sidade de urgência no combate às mudanças climáticas, 

Reconhecendo que a mudança climática é uma preocupação comum da hu-

manidade, as Partes deverão, ao tomar medidas para combater as mudanças 
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climáticas, respeitar, promover e considerar suas respectivas obrigações em 

matéria de direitos humanos, o direito à saúde, os direitos dos povos indígenas, 

comunidades locais, migrantes, crianças, pessoas com deficiência e pessoas em 

situação de vulnerabilidade, o direito ao desenvolvimento, bem como a igualdade 

de gênero, empoderamento das mulheres e a igualdade intergeracional, 

Também reconhecendo as necessidades e preocupações específicas dos países em 

desenvolvimento Partes decorrentes do impacto da implementação das medidas 

de resposta e, a este respeito, as decisões 5/CP.7, 1/CP.10, 1/CP.16 e 8/CP.17, 

Enfatizando com grande preocupação a necessidade urgente de resolver a lacuna 

significativa entre o efeito agregado dos compromissos de mitigação das Partes 

em termos de emissões anuais globais de gases de efeito estufa até 2020 e as traje-

tórias das emissões agregadas consistentes com manter o aumento da temperatura 

média global a menos de 2° acima dos níveis industriais e promover esforços 

para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, 

Também enfatizando que a ambição reforçada pré-2020 pode estabelecer uma 

base sólida para uma maior ambição pós-2020, 

Sublinhando a urgência de acelerar a implementação da Convenção e seu Pro-

tocolo de Quioto, a fim de ampliar a ambição pré-2020, 

Reconhecendo a necessidade urgente de melhorar a provisão apoio financeiro, 

tecnológico e de desenvolvimento de capacidades pelos países desenvolvidos 

Partes, de uma maneira previsível, para permitir o reforço da ação pré-2020 por 

países em desenvolvimento, 

Enfatizando os benefícios duradouros de uma ação ambiciosa e prévia, incluindo 

grandes reduções no custo dos futuros esforços de mitigação e adaptação, 

Tomando conhecimento da necessidade de promover o acesso universal à energia 

sustentável em países em desenvolvimento, particularmente na África, por meio 

da implantação reforçada das energias renováveis, 
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Concordando em defender e promover a cooperação regional e internacional 

de modo a mobilizar a ação climática mais forte e mais ambiciosa de todos 

os interessados, sejam estes Partes ou não, incluindo a sociedade civil, o setor 

privado, as instituições financeiras, cidades e outras autoridades subnacionais, 

comunidades locais e povos indígenas. (ONU, 2015, p. 1-2) 

O documento The Global Risks Report 2018 reforça tais argumentos, 
destacando como os maiores temores da humanidade, para 2018, as temá-
ticas relacionadas a seguir de acordo com a probabilidade de ocorrência 
(itens 1 a 5) e de acordo com a magnitude do impacto (itens 6 a 10): 

1) eventos climáticos extremos;

2) desastres naturais; 

3) ataques cibernéticos; 

4) grandes fraudes ou roubos de dados; e 

5) falha/incapacidade de a humanidade mitigar as mudanças climáticas e adap-

tar-se a elas; 

6) armas de destruição em massa; 

7) eventos climáticos extremos; 

8) desastres naturais; 

9) incapacidade da humanidade em lidar com adaptação e mitigação de efeitos 

climáticos; e

10) crises hídricas (WORLD ECONOMIC FORUM, 2018, p. 6).

Do ponto de vista financeiro, o acordo prevê, ainda, que os países 
desenvolvidos signatários devem prover suporte para ajudar os paí-
ses em desenvolvimento a mitigar os efeitos das mudanças climáticas 
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e adaptar-se a eles (ver Box 1), levando-se em conta as prioridades e 
particularidades de cada país, especialmente aqueles em uma posição 
mais vulnerável quanto a seus efeitos adversos.5

Box 1 | Fluxos financeiros de países  
desenvolvidos para países em desenvolvimento

O Acordo de Paris determina que os países desenvolvidos deverão investir, 

no mínimo, um piso de 100 bilhões de dólares por ano em medidas de 

combate à mudança do clima e adaptação, em países em desenvolvimento . 

Fonte: ONU (2015) .

O acordo ainda trouxe uma novidade no âmbito do apoio financeiro, 
que foi a possibilidade de financiamento entre países em desenvolvi-
mento – denominada “Cooperação Sul-Sul” –, o que amplia a base de 
financiadores dos projetos.

As Contribuições Nacionalmente 
Determinadas
Para o alcance do objetivo final do Acordo de Paris (redução das emissões 
oriundas da queima de combustíveis fósseis e alterações no uso do solo), 
cada nação, por meio das NDCs, apresentou sua própria contribuição 
de redução de emissões dos GEE, seguindo o que cada governo consi-
derava viável, com base no cenário social e econômico local. Depois de 
registradas, as NDCs são, quinquenalmente, revisadas. 

5 Atenção especial deve ser dada às populações mais expostas (comunidades indígenas, povos tradicionais, comunidades 

isoladas, entre outras), no esforço para que se alcance uma adaptação integrada, por meio de ações e políticas apropriadas 

a cada caso, com o objetivo de manter a cultura e a identidade desses grupos .
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No Brasil, em 22 de abril de 2016, o Senado Federal aprovou a as-
sinatura do acordo (BRASIL, 2016d), posteriormente ratificado pela 
Presidência, em 12 de setembro do mesmo ano – promulgando-o em 
junho de 2017. A partir desse momento, as metas estabelecidas pelo 
país no acordo ratificado passaram a ser de caráter mandatório. A 
data-limite para que os outros países ratificassem o acordo era abril de 
2017 – quando os EUA deixaram de participar. A principal crítica ao 
Acordo de Paris diz respeito ao nível de comprometimento e execução 
(enforcement), uma vez que não existem sanções ou punições para países 
que não cumprirem as metas acordadas. 

A NDC do Brasil 
O Brasil apresentou sua NDC à UNFCCC em 27 de setembro de 2015, 
reconhecendo que a implementação de políticas e medidas para adap-
tação às mudanças climáticas contribuem para o aumento da resiliência 
de populações, ecossistemas, infraestrutura e sistemas produtivos, bem 
como para garantia e manutenção da provisão de serviços ambientais. 

Em conformidade com as decisões 1/CP.19 e 1/CP.20, o Governo da República 

Federativa do Brasil tem a satisfação de comunicar ao Secretariado da Convenção 

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) sua pretendida 

Contribuição Nacionalmente Determinada (intended Nationally Determined 

Contribution – iNDC), no contexto das negociações de um protocolo, outro 

instrumento jurídico ou resultado acordado com força legal sob a Convenção, 

aplicável a todas as Partes (BRASIL, 2016b).

A NDC brasileira tem escopo amplo, abarcando programas de miti-
gação de efeitos climáticos e de adaptação às mudanças climáticas, bem 
como diferentes meios para implementá-los. Inclui atenção às unidades 
de conservação e às áreas indígenas e quilombolas. O documento é 
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abrangente, também, na cobertura de gases (CO2, metano, óxido nitroso, 
perfluocarbonetos e hidrofluorcarbonetos).

As políticas e os instrumentos para implementação da NDC brasilei-
ra estão baseados, sobretudo, em cinco normativos (e seus derivados) 
principais:

• Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009);

• Código Florestal (Lei 12.651, de 25 de maio de 2012);

• Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei 9.985, de 18 
de julho de 2000);

• Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305, de 2 de agosto 
de 2010);

• Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Cli-
máticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emis-
são de Carbono na Agricultura; e 

• Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Cli-
máticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emis-
são de Carbono (Plano ABC) (Decreto 7.390, de 9 de dezembro 
de 2010).

Box 2 | Compromisso assumido pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris

O Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de GEE em 37% abaixo dos 

níveis de 2005, em 2025, com uma contribuição indicativa subsequente de 

reduzir as emissões de GEE em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030 .

Fonte: Brasil (2016b) .
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Compromissos assumidos
De acordo com documento oficial: 

O Brasil pretende adotar medidas adicionais que são consistentes com 
a meta de temperatura de 2°C, em particular: 

(i) aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética 

brasileira para aproximadamente 18% até 2030, expandindo o consumo de bio-

combustíveis, aumentando a oferta de etanol, inclusive por meio do aumento 

da parcela de biocombustíveis avançados (segunda geração), e aumentando a 

parcela de biodiesel na mistura do diesel (BRASIL, 2016b, p. 3).

Ainda conforme referido documento: 

(ii) no setor florestal e de mudança do uso da terra:

- fortalecer o cumprimento do Código Florestal, em âmbito federal, estadual 

e municipal;

- fortalecer políticas e medidas com vistas a alcançar, na Amazônia brasileira, 

o desmatamento ilegal zero até 2030 e a compensação das emissões de gases de 

efeito de estufa provenientes da supressão legal da vegetação até 2030;

- restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030, para múl-

tiplos usos;

- ampliar a escala de sistemas de manejo sustentável de florestas nativas, por 

meio de sistemas de georeferenciamento e rastreabilidade aplicáveis ao manejo 

de florestas nativas, com vistas a desestimular práticas ilegais e insustentáveis 

(BRASIL, 2016b, p. 3).

A não adequação ao Código Florestal nos últimos sessenta anos 
(desde a criação do Novo Código Florestal, em 1965) gerou ao país 
passivos de Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente (APP) 
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de mais de 50 milhões de hectares. Recentes alterações na lei redu-
ziram o referido passivo ao total de 22 milhões de hectares. Destes, 
10 milhões podem ser solucionados por meio dos mecanismos de 
compensação do Novo Código Florestal, revisado em 2012, restando 
a obrigação de restauração de apenas 12 milhões dos 50 milhões ori-
ginalmente estimados (SOARES-FILHO, 2014). Somente a implan-
tação dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) e dos Programas de 
Regularização Ambiental  (PRA) permitirá efetivo restauro dos 12 
milhões de hectares previstos na NDC. Entretanto, forças políticas 
trazem morosidade ao processo de regularização dos passivos, além 
de anistiar muitos produtores. 

Conforme a seção “Emissões de CO2 no mundo e no Brasil”, parcela 
substancial das emissões brasileiras é oriunda de queimadas ilegais e 
desmatamento, bem como da não conformidade legal com o Código 
Florestal (sobretudo, no que concerne às Reservas Legais), ou seja, são 
emissões oriundas do descumprimento das leis. Assim, questiona-se se 
existe, de fato, uma política de redução das emissões com adicionalida-
de (isto é, uma política para além daquilo que a lei já requer, no setor 
florestal). Por outro lado, a implantação efetiva do Código Florestal, 
tendo os CARs estaduais como base, pode vir a contribuir com a re-
dução de emissões, como consequência das atividades de restauro e 
reflorestamento de áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente, 
a serem regularizadas.

No que se refere às políticas e medidas voltadas a zerar o desmata-
mento ilegal na Amazônia brasileira e a compensar as emissões de GEEs 
provenientes da supressão legal da vegetação até 2030, vale comentar 
os seguintes pontos:

• A Amazônia Legal tem 4 mil km2, com perímetro aproximado 
de fronteira de milhões de km. Fiscalizar as fronteiras e o in-
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terior desse grande espaço territorial requer o melhoramento 
contínuo de técnicas de monitoramento e a capacidade de fis-
calização e detecção de focos de desmatamento ainda no início, 
de modo a prevenir sua expansão. O desmatamento recente na 
Amazônia pode ser observado no Gráfico 1.

Gráfico 1 | Desmatamento na Amazônia Legal (km2), 2004-2017
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Fonte: Elaboração própria, com base em Brasil (2018b) .

• Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (BRASIL, 
2018b) revelam que houve um aumento de 24% no desmata-
mento na Amazônia Legal, no período 2014-2015, e de 29%, no 
período 2015-2016. Rondônia liderou esse desmatamento, entre 
2014 e 2015, com 51% do aumento; e o Pará, entre 2015 e 2016, 
com 40%. 

• Já no biênio 2016-2017, entretanto, a 

taxa estimada pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Ama-

zônia Legal por Satélite (PRODES), do Instituto Nacional de Pesquisas 
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Espaciais (INPE), apontou o valor de 6.624 km2 de corte raso no período de 

agosto de 2016 a julho de 2017 (BRASIL, 2018b).6 

A dinâmica recente (2016-2017) mostra a instabilidade (redu-
ções abruptas em certos estados concomitantemente a elevações 
abruptas em outro estado) nas taxas recentes de desmatamento 
na região, conforme Tabela 1. Ainda que a área média desmata-
da tenha sido substancialmente reduzida (cerca de 6 mil km2), 
existem picos específicos de supressão de vegetação que mere-
cem atenção.

Tabela 1 | Desmatamento recente na Amazônia (km2)

Ano AC AM AP MA MT PA RO RR TO Amazônia 

Legal

2004 728 1 .232  46 755 11 .814 8 .870 3 .858 311 158 27 .772

2005 592 775  33 922 7 .145 5 .899 3 .244 133 271 19 .014

2006 398 788  30 674 4 .333 5 .659 2 .049 231 124 14 .286

2007 184 610  39 631 2 .678 5 .526 1 .611 309 63 11 .651

2008 254 604 100 1 .271 3 .258 5 .607 1 .136 574 107 12 .911

2009 167 405  70 828 1 .049 4 .281 482 121 61 7 .464

2010 259 595  53 712 871 3 .770 435 256 49 7 .000

2011 280 502  66 396 1 .120 3 .008 865 141 40 6 .418

2012 305 523  27 269 757 1 .741 773 124 52 4 .571

2013 221 583  23 403 1 .139 2 .346 932 170 74 5 .891

2014 309 500  31 257 1 .075 1 .887 684 219 50 5 .012

(continua)

6 Existe sazonalidade nas taxas de desmatamento na Amazônia, além de grande volatilidade, particularmente relacionada 

a suas causas . De modo geral, existem, ao menos, três conhecidos vetores de desmatamento na região amazônica, a saber: 

(i) Exploração ilegal de madeira por madeireiras, criando ciclos de ascensão e decadência de municípios . São exemplos: 

Fordlândia (PA), Airão Velho (AM), Juruá (PA), Purus (AM) e Madeira (AM) . O aparecimento e o desaparecimento de cidades 

é parte da dinâmica do ciclo da madeira, sendo vasta a literatura com estudos de caso . (ii) Exploração ilegal de madeira 

para fabricação de carvão vegetal com a finalidade de produção do ferro-gusa . Existe correlação linear direta entre o preço 

internacional do ferro-gusa e as taxas de desmatamento no denominado Arco do Desmatamento (VITAL; PINTO, 2009) . 

(iii) Mais recentemente, a expansão das fronteiras agrícolas e de pecuária tem sido o principal vetor de desmatamento . 

Toda a franja sul da floresta amazônica já apresenta sinais da expansão agropecuária observada nos últimos vinte anos .
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(continuação)

Ano AC AM AP MA MT PA RO RR TO Amazônia 

Legal

2015 264 712  25 209 1 .601 2 .153 1 .030 156 57 6 .207

2016 372 1 .129  17 258 1 .489 2 .992 1 .376 202 58 7 .893

2017* 257 1 .001  24 265 1 .561 2 .433 1 .243 132 31 6 .947

Variação 

2017-2016* 

(%)

 (31) (11)  41 3 5 (19) (10) (35) (47) (12)

Variação 

2017-2004* 

(%)

 (65) (19)  (48) (65) (87) (73) (68) (58) (80) (75)

Fonte: Elaboração própria, com base em Brasil (2018b) . 

* Valor estimado .

• O restauro de matas nativas não consiste, propriamente, em 
atividade rentável do ponto de vista econômico. Tecnicamente, 
a atividade de restauro de floresta tem valor presente líquido 
(VPL) negativo. Entretanto, são conhecidas as externalidades 
geradas pelas atividades de reflorestamento: sequestro de car-
bono, prestação de serviços ambientais de regulação, provisão e 
manutenção de nutrientes do solo, bem como de serviços ecoló-
gicos de suporte.

Vale citar, também, os sistemas agroflorestais (SA), que permitem a 
extração de valor sem destruição da floresta e têm sido considerados 
prática menos intrusiva e lesiva ao meio ambiente. 

O documento oficial afirma ainda:

iii) no setor da energia, alcançar uma participação estimada de 45% de ener-

gias renováveis na composição da matriz energética em 2030, incluindo: 

- expandir o uso de fontes renováveis, além da energia hídrica, na matriz total 

de energia para uma participação de 28% a 33% até 2030; 
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- expandir o uso doméstico de fontes de energia não fóssil, aumentando a parcela 

de energias renováveis (além da energia hídrica) no fornecimento de energia 

elétrica para ao menos 23% até 2030, inclusive pelo aumento da participação de 

eólica, biomassa e solar; 

- alcançar 10% a eficiência no setor elétrico até 2030 (BRASIL, 2016b, p. 3-4).

No que concerne ao setor agrícola, o documento prossegue:

iv) no setor agrícola, fortalecer o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de 

Carbono (Plano ABC) como a principal estratégia para o desenvolvimento 

sustentável na agricultura, inclusive por meio da restauração adicional de 15 

milhões de hectares de pastagens degradadas até 2030 e pelo incremento de 

5 milhões de hectares de sistemas de integração lavoura-pecuária-florestas (ILPF) 

até 2030 (BRASIL, 2016b, p. 4). 

A recuperação de pastagens degradadas é um dos programas do Plano 
ABC, que é um dos planos setoriais elaborados de acordo com o artigo 
3o do Decreto 7.390/2010, e tem por finalidade a organização e o plane-
jamento das ações a serem realizadas para a adoção das tecnologias de 
produção sustentáveis, selecionadas com o objetivo de responder aos 
compromissos de redução de emissão de GEE no setor agropecuário 
assumidos pelo país. 

O Plano ABC é composto de sete programas – seis deles referentes às 
tecnologias de mitigação e o outro com ações de adaptação às mudanças 
climáticas:

• programa 1: Recuperação de Pastagens Degradadas;

• programa 2: ILPF e SAFs;

• programa 3: Sistema Plantio Direto (SPD);

• programa 4: Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN);
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• programa 5: Florestas Plantadas;

• programa 6: Tratamento de Dejetos Animais; e

• programa 7: Adaptação às Mudanças Climáticas.

Em 2017, o Brasil possuía – em modo de produção extensivo (são 
utilizados 200 milhões de hectares de terra, 1,04 cabeça de boi por 
hectare) – 218,3 milhões de cabeças de gado, o equivalente a 1,05 cabeça 
por habitante, de acordo com o portal do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

Em países em que a técnica de pecuária é intensiva, a relação cabeça 
de boi por hectare é de 0,6. A intensificação das técnicas de pecuária 
no Brasil consiste em grande desafio, posto que a expansão da atividade 
é importante vetor de desmatamento no país. 

Para a indústria, o objetivo é o seguinte: “v) no setor industrial, promo-
ver novos padrões de tecnologias limpas e ampliar medidas de eficiência 
energética e de infraestrutura de baixo carbono” (BRASIL, 2016b, p. 4). 

A redução estimada (em relação a 2005) na NDC do Brasil é de 66% 
em emissões de GEE por unidade do produto interno bruto (PIB) (in-
tensidade de emissões), em 2025, e de 75%, em 2030. Naturalmente, tal 
variável deve ser analisada com prudência e acuidade, na medida em 
que abruptas variações de PIB afetam o denominador. 

O documento prossegue: “vi) no setor de transportes, promover medidas 
de eficiência, melhorias na infraestrutura de transportes e no transporte 
público em áreas urbanas” (BRASIL, 2016b, p. 4).

Aos interessados em se aprofundar em como cada uma das ações 
reduz as emissões e como se pretende implantá-las, sugere-se a leitura 
do chamado “Documento-Base” da NDC Brasil.
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Emissões de CO2 no mundo e no Brasil 

Análise de emissões de CO2 no mundo 
As emissões atmosféricas acompanham o crescimento do PIB bem como 
da população dos diferentes países. Conforme a Tabela 2, os EUA e a 
China, respectivamente os dois maiores PIBs do mundo (US$ 18,78 tri-
lhões e US$ 11,2 trilhões), são também os maiores emissores (WORLD 
BANK, 2014). Apesar de o PIB americano ser maior do que o chinês, a 
matriz energética intensiva em carvão mineral existente na China faz 
desse país o maior emissor de CO2 do mundo.

Crescimento e distribuição, por país, 
das emissões globais de CO2 (1990-2016)
O Gráfico 2 parece apresentar padrão de crescimento exponencial ou, 
no mínimo, em aceleração, comprovável pela observação da acentuação 
no ângulo da curva acima. 

Gráfico 2 | Evolução das emissões globais de carbono (milhões de t), 1900-2016
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Fonte: U .S . Department of Energy (2017) . 
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A Tabela 2 representa a evolução dos três maiores emissores globais 
de carbono para o período recente, de 2010 a 2017. Ressalta-se que 
dois grandes emissores, EUA e Rússia, ainda não assinaram o Acordo 
de Paris (ainda que a Rússia sinalize a intenção de fazê-lo até janeiro 
de 2019,7 bem como os EUA). Somados, esses dois países representam 
43% das emissões totais. 

Tabela 2 | Evolução dos maiores emissores de carbono (milhões de t), 2010-2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EUA 5 .508,3 5 .374,7 5 .168,6 5 .309,1 5 .360,1 5 .214,4 5 .129,5 5 .087,7

China 8 .104,9 8 .792,3 8 .966,3 9 .204,2 9 .206,5 9 .163,2 9 .113,6 9 .232,6

Rússia 1 .489,8 1 .555,8 1 .571 1 .524,4 1 .533,3 1 .495,5 1 .510,5 1 .525,3

Fonte: U .S . Department of Energy (2017) .

Emissões de GEE no mundo, 
por tipo de gás e setor emissor

A distribuição das emissões de GEE no mundo em 2014 pode ser ob-
servada no Gráfico 3, por tipo de gás, e no Gráfico 4, por setor emissor. 

Apesar de o CO2 ser o principal gás emitido por atividades antrópicas, 
os potenciais destrutivos do metano e do óxido nitroso são, respectiva-
mente, 24 e 298 vezes maiores do que o do CO2.

7 “Russia plans to ratify the Paris Agreement until 2020, although the final decision whether to ratify it or not will 

be taken not earlier than in January 2019, bearing in mind the effects produced by the guidelines of the agreement’s 

implementation. This document will be put together by the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement, which will 

include the Russian ministerial delegation” (RUSSIA…, 2018) . 
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Gráfico 3 | Distribuição das emissões mundiais por tipo de gás (%), 2014
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Fonte: IPCC (2014) .

Conforme o Gráfico 4, 50% das emissões globais de CO2 estão concen-
tradas em dois setores: (i) eletricidade e aquecimento; e (ii) agricultura, 
silvicultura e uso do solo.

Gráfico 4 | Distribuição das emissões mundiais por setor (%), 2014 
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No caso de eletricidade e aquecimento, trata-se, sobretudo, de emissões 
do Hemisfério Norte e provenientes da queima de carvão mineral na China. 

Já no uso do solo, as emissões vêm se expandindo, no mundo, pelas 
seguintes grandes frentes: (i) produção de grãos para alimentação, cria-
ção intensiva e extensiva de gado e biocombustíveis;8 e (ii) alterações 
por desmatamento e queimadas (em especial, na África e em florestas 
tropicais – como é o caso da Amazônia brasileira). 

China: o maior emissor 

As emissões na China são oriundas, sobretudo, das seguintes atividades: 
(i) produção de energia; (ii) indústria de manufatura pesada; e (iii) setor 
de serviços, conforme Tabela 3.

Tabela 3 | Principais fontes de emissão na China (%), 2000-2015

Anos 2000 2005 2010 2015

Agricultura, construção e uso doméstico  7,9  6,4  5,3  5,9

Produção de energia 45,4 43,0 44,1 44,5

Indústria de manufatura pesada 31,7 36,3 38,5 37,3

Indústria de iluminação  3,9  4,3  3,1  1,9

Indústria de alta tecnologia  0,7  0,6  0,3  0,2

Setor de serviços 10,5  9,4  8,6 10,2

Fonte: Shan et al . (2018) .

EUA 

Nos EUA, a distribuição das emissões de CO2, por setor de atividade 
econômica, é ilustrada no Gráfico 5. 

8 É conhecida a discussão ocorrida, nos EUA, no início dos anos 2000, e que persiste até hoje, acerca das decisões do 

uso do solo desse país entre produção de grãos para alimentação versus produção de grãos (milho, em particular) para 

produção de etanol de segunda geração . 
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Gráfico 5 | Principais fontes de emissão nos EUA, por setor (%), 2016
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Conforme o Gráfico 5, 80% das emissões dos EUA são provenientes de 
três atividades: (i) geração de eletricidade (29%); (ii) transporte (29%); 
e (iii) indústria (22%). 

Gráfico 6 | Principais fontes de emissão nos EUA, por tipo de gás (%), 2014
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A economia americana ainda está baseada em diferentes fontes 
fósseis de combustíveis (petróleo, carvão mineral, xisto, gás natural, 
madeira, dentre outros). A matriz energética americana é mais inten-
siva em carbono do que a brasileira, que tem elevado percentual de 
energia hidrelétrica. 

Vale notar ainda que, uma vez que o potencial destrutivo do metano 
é 241 vezes maior do que o do dióxido de carbono, o Gráfico 6 merece 
ser observado sob tal ótica. Ou seja, ainda que, aparentemente, “apenas” 
10% das emissões americanas estejam concentradas em metano, de fato, 
esse número representa potencial de impacto ambiental muito maior 
que as emissões de CO2. 

Europa

As emissões na Europa são oriundas, sobretudo, da queima de combus-
tíveis fósseis com finalidade de geração de energia elétrica e geração de 
calor para calefação. A Europa é o único continente em que há reduções 
efetivas dos níveis de emissão, indicadas na Tabela 4.

Tabela 4 | Emissões de CO2eq na Europa (milhões de t), 1990-2014

País 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2014 (%)

Bélgica 149,2 156,9 153,9 148,4 137,5 117,9   2,64

Bulgária 104,8 74,4 58,5 63,2 60,3 55,4   1,24

República Tcheca 199,8 158,7 151,5 149,7 141,1 126,8   2,84

Dinamarca 72,4 80,4 73,4 69,3 66,0 53,9   1,21

Alemanha 1 .258,2 1 .133,4 1 .060,3 1 .012,8 963,6 969,1  21,72

Estônia 40,1 20,0 17,1 18,4 20,0 21,2   0,48

Irlanda 57,2 61,0 71,2 72,9 64,6 60,6   1,36

(continua)
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(continuação)

País 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2014 (%)

Grécia 107,3 113,4 130,2 138,4 120,8 104,3   2,34

Espanha 291,6 333,0 395,3 450,5 373,6 342,7   7,68

França 556,8 557,7 568,8 570,6 530,7 475,4  10,66

Croácia 35,2 24,6 27,1 31,3 29,2 24,8   0,56

Itália 526,1 539,2 562,6 588,1 517,9 428,0   9,59

Chipre 6,4 7,9 9,2 10,2 10,4 9,2   0,21

Letônia 26,4 12,9 10,5 11,6 12,6 11,6   0,26

Lituânia 47,5 21,7 18,8 22,4 20,2 19,2   0,43

Luxemburgo 13,3 10,7 10,7 14,4 13,5 12,0   0,27

Hungria 94,6 76,2 74,2 76,7 66,2 57,7   1,29

Malta 2,2 2,8 3,0 3,2 3,4 3,3   0,07

Países Baixos 226,8 239,8 230,2 225,5 224,1 198,0   4,44

Áustria 79,7 81,2 82,1 94,8 87,0 78,3   1,76

Polônia 473,5 446,0 393,0 397,9 407,7 382,0   8,56

Portugal 62,1 73,0 86,0 90,5 73,1 67,6   1,52

Romênia 252,7 183,4 140,9 147,0 117,5 110,4   2,47

Eslovênia 18,7 18,8 19,2 20,6 19,7 16,7   0,37

Eslováquia 74,8 54,8 50,0 51,6 46,7 40,8   0,91

Finlândia 72,4 72,8 71,1 70,9 77,6 61,1   1,37

Suécia 73,3 75,5 70,8 68,9 67,1 56,7   1,27

Reino Unido 812,2 769,0 744,0 727,3 642,1 556,7  12,48

Total 5.735,3 5.399,2 5.283,6 5.343.9 4.914,2 4.461,4 100,00

Fonte: Eurostat (2018) .

Os principais emissores da Europa são: Alemanha (21,72%), Reino 
Unido (12,48%), França (10,66%) e Itália (9,59%).
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Emissão de CO2 no Brasil (Inventário 
Nacional de Carbono e Sistema de Estimativa 
de Emissão de Gases de Efeito Estufa)
O Brasil representa apenas 3,8% das emissões mundiais (aproximada-
mente, 1.203 milhões de t de CO2eq,9 em 2012). 

A Tabela 5 contém dados aferidos e estimativas de emissões para o 
Brasil relativos aos anos 1990, 2005, 2025 e 2030, com base nas premis-
sas da NDC, adotadas nas ações descritas anteriormente neste artigo.

Tabela 5 | Emissões por setor, 1990-2005 e projeções 2025-2030

Setores 1990 2005 2025 2030

milhões 

de t de 

CO2eq

% milhões 

de t de 

CO2eq

% milhões 

de t de 

CO2eq

% milhões 

de t de 

CO2eq

%

Energia 194 14 332 16 598 44 688 57

Agropecuária 356 25 484 23 470 35 489 40

Florestas e 

uso do solo

Emissão 826 57 1 .398 66 392 29 143 12

Remoção - - 211 10 274 20 274 23

Líquido - - 1.187 56 118  9 (131) (11)

Processos industriais  48  3 77  3  98  7  99  8

Tratamento de resíduos  12  1 54  2  61  5  63  6

Total 1.436 2.134 1.345 1.208

Redução em relação a 2005 - - 37 43

Fontes: Brasil (2014; 2015b; 2016c), para dados relativos a 2025 e 2030; e IBGE (2012), como referencial  

para tratamento de resíduos, considerando tendência 0,32 t CO2/hab e população de 223 milhões de habitantes .

9 CO2eq ou CO2e é uma medida internacionalmente aceita que expressa a quantidade de GEE em termos equivalentes 

da quantidade de CO2 . A equivalência leva em conta o potencial de aquecimento global dos gases envolvidos e calcula 

quanto de CO2 seria emitido se todos os GEEs fossem emitidos como esse gás, medidos em um período de tempo 

especificado (geralmente cem anos) .



194 Meio ambiente

BNDES Set., Rio de Janeiro, v. 24, n. 48, p. 167-244, set. 2018

Pela Lei 12.187/2009, o Brasil instituiu a Política Nacional sobre 
a Mudança do Clima (PNMC), que define o compromisso nacional 
voluntário de adoção de ações de mitigação, com vistas a reduzir suas 
emissões de GEE, entre 36,1% e 38,9%, em relação às emissões proje-
tadas até 2020.

Segundo o Decreto 7.390/2010, que regulamenta a PNMC, a projeção de 
emissões de GEE para 2020 foi estimada em 3.236 milhões de t de CO2eq. 

Dessa forma, a redução correspondente aos percentuais estabelecidos 
encontra-se entre 1.168 milhões de t de CO2eq e 1.259 milhões de t de 
CO2eq, para o ano em questão.

A fim de acompanhar o cumprimento do compromisso nacional vo-
luntário para a redução das emissões (artigo 12 da Lei 12.187/2009), até 
o ano 2020, foi estabelecido, no artigo 11 do Decreto 7.390/2010, que 
seriam publicadas, a partir de 2012, estimativas anuais de emissões de 
GEE no Brasil, em formato apropriado para facilitar o entendimento 
por parte dos segmentos da sociedade interessados. Essa meta, porém, 
não foi integralmente cumprida, com as últimas estimativas disponíveis 
realizadas apenas para os anos 2010 e 2012.10 Os setores abrangidos pelas 
estimativas foram:

• Energia: emissões provenientes da queima de combustíveis e 
emissões fugitivas da indústria de petróleo, gás e carvão mineral. 

• Processos industriais: emissões resultantes dos processos produ-
tivos nas indústrias e que não são resultado da queima de com-
bustíveis. Subsetores: produtos minerais, siderurgia a carvão, 

10 A estimativa de 2012 foi elaborada tomando-se por base a metodologia empregada nos relatórios de referência 

publicados no II Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas por Fontes e Remoções por Sumidouros de Gases de Efeito 

Estufa não Controlados pelo Protocolo de Montreal, de 2010 (BRASIL, 2014) .
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metalurgia e química, além da produção e consumo de hidro-
fluorcarbonetos e hexafluoreto de enxofre.

• Agropecuária: emissões relativas à fermentação entérica do 
gado, manejo de dejetos animais, solos agrícolas, cultivo de ar-
roz e queima de resíduos agrícolas.

• Mudança no uso do solo e florestas: emissões e remoções resultan-
tes das variações da quantidade de carbono, sejam da biomassa 
vegetal, sejam do solo, considerando-se todas as transições possí-
veis entre diversos usos, além das emissões de CO2, por aplicação 
de calcário em solos agrícolas, e das emissões de metano e óxido 
nitroso, pela queima de biomassa nos solos.11 

• Tratamento de resíduos: emissões (principalmente de metano) 
pela disposição de resíduos sólidos (resíduos sólidos urbanos e 
resíduos industriais) e pelo tratamento de esgotos. Contabili-
zam-se, ainda, emissões por incineração de resíduos e pelo con-
sumo humano de proteínas.

Conforme Gráfico 7, destaque-se queda acentuada da participação do 
uso do solo e florestas nas emissões brasileiras de GEE, ocasionada pela 
diminuição dos índices de desmatamento no país a partir de 2004 (à 
exceção de 2008) e pelo repique de crescimento entre 2012-2016, com 
novas reduções no biênio 2016-2017. Por outro lado, evidencia-se o 
crescimento da participação da agropecuária e da produção de energia 
nas emissões de GEE. 

A Tabela 6 apresenta as emissões de GEE no Brasil por setor e por 
tipo de gás em vários períodos. 

11 O crescimento da vegetação, em áreas consideradas manejadas, gera remoções de CO2 .
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Tabela 6 | Emissões de GEE, por setor de atividade e tipo de gás

Setor Gás 1990 1995 2000 2005 2011 2012 Variação 

(%) 

milhões de t de CO2eq 1995-

2005

2005-

2012

Energia CO2 176,2 217,3 287,5 313,1 393,2 431,5 44,1 37,8

CH4 9,0 7,7 8,3 11,5 9,8 9,9 50,4 (13,9)

N2O 2,5 2,7 2,8 3,7 4,5 4,7 38,2 28,2

Processos 

industriais

CO2 45,3 52,8 63,2 65,5 78,7 77,4 24,0 18,2

CH4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 43,3 21,8

N2O 3,3 5,4 6,2 7,1 0,3 0,2 30,9 (96,5)

Outros 3,9 4,7 2,1 5,2 6,9 7,5 10,2 43,9

Agropecuária CH4 200,3 219,4 226,2 268,1 281,4 278,7 22,2  3,9

N2O 103,5 116,4 121,7 147,6 168,5 167,8 26,8 13,7

Uso do solo 

e florestas

CO2 766,5 184,0 1 .272,4 1 .113,6 286,5 158,2 (39,5) (85,8)

CH4 44,9 90,4 64,2 59,4 21,8 15,9 (34,2) (73,2)

N2O 4,6 9,2 6,5 6,0 2,2 1,6 (34,2) (73,3)

Tratamento 

de resíduos

CO2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 39,4 28,0

CH4 26,2 30,2 34,6 37,5 43,4 45,0 24,1 20,1

N2O 2,8 3,4 3,9 4,3 4,6 4,6 26,6  7,8

Total   1.389,1 943,8 2.099,9 2.042,9 1.302,1 1.203,3 (21,4) (41,1)

Fonte: Brasil (2014) .

Observam-se grandes variações negativas nas emissões de GEE oriun-
das do uso do solo e florestas para o período de 2005 a 2012. Destaca-se 
também a expressiva queda das emissões de óxido nitroso originadas nos 
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processos industriais (-96,5%, entre 2005 e 2012). O balanço nacional 
de emissões de GEE para os períodos de 1995 a 2005 e de 2005 a 2012 é 
positivo (reduções de 21,4% e 41,1%, respectivamente). As emissões por 
setores e subsetores serão analisadas na sequência.

Do lado positivo (redução de emissões), no período 2005-2012, houve 
redução de óxido nitroso em processos industriais e redução de todos os 
GEE por alteração no uso do solo e florestas, enquanto outros setores 
apresentaram aumento expressivo das emissões, tais como: (i) geração de 
energia; e (ii) emissão de CO2 por resíduos sólidos a céu aberto (lixões). 

Os gráficos 8a, 8b, 8c e 8d resumem as informações da Tabela 6 para 
o período entre 2005 e 2012.

Gráfico 8 | Comparação das emissões, 2005 e 2012

8a | Por setor de atividade (%), 2005
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8b | Por setor de atividade (%), 2012

Uso do solo e �orestas Agropecuária Energia Processos industriais
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8c | Por tipo de gás (%), 2005
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8d | Por tipo de gás (%), 2012

CO2 CH4 N2O Outros

55,4

29,1

14,9
0,6

Fonte: Brasil (2014) .

Emissões por subsetores no Brasil 
Energia

Tabela 7 | Emissões por subsetores da energia (milhões de t de CO2eq)

Setor 1990 1995 2000 2005 2010 2014 Variação (%)

milhões de t de CO2eq 2005-

2010

2010-

2014

Energia 185,80 223,72 284,27 312,74 371,08 469,83 18,70 26,60

Queima de 

combustíveis 

176,33 214,39 271,00 294,47 352,00 448,77 19,54 27,49

Emissões 

fugitivas 

  9,47   9,33  13,27  18,27  19,07  21,05  4,41 10,36

Fonte: Brasil (2016e) .

A queima de combustíveis fósseis teve aumentos expressivos nos 
períodos analisados, decorrentes principalmente da evolução da frota 
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de veículos automotores, com destaque para os automóveis. Dados de 
Anfavea (2018) indicam que a frota nacional de automóveis saiu de um 
patamar de 32,4 milhões de unidades, em 2010, para 43,7 milhões, em 
2017, representando um aumento de 34,8%. O crescimento da atividade 
da indústria petrolífera refletiu-se também nas emissões de GEE e no 
grande aumento das emissões fugitivas (58,66%, 2000-2014). Em 2009, 
com a crise internacional, foi registrada uma redução de emissões oriun-
das dos combustíveis fósseis, que se refletiu em variações menores das 
emissões no período de 2005 a 2012.

Processos industriais

Tabela 8 | Emissões por subsetores de processos industriais

Setor 1990 1995 2000 2005 2010 2014 Variação (%)

milhões de t de CO2eq 2005-

2010

2010-

2014

Processos 

industriais

52,05 65,62 75,58 80,51 89,94 94,26  11,7 4,8

Produção 

de cimento

11,06 11,52 16,04 14,34 21,28 26,84  48,4 26,1

Produção de cal 3,68 4,10 5,00 5,35 5,95 6,27  11,1 5,5

Outros usos do 

calcário e da 

dolomita

1,63 1,72 1,75 1,81 3,06 0,90  68,5 (70,3)

Uso da barrilha 0,18 0,24 0,24 0,24 0,39 0,51  59,7 29,59

Indústria química 5,79 8,09 8,98 10,22 3,52 3,67  (65,6) 4,38

Produção de  

ferro-gusa e aço

23,84 33,17 38,80 41,69 44,96 49,01   7,8 9,0

Produção 

de alumínio

3,91 4,43 3,42 3,82 3,09 1,88  (19,1) (39,0)

Uso de HFCs e 

hexafluoreto 

de enxofre

1,93 2,30 1,31 2,99 7,67 5,14 156,1 (32,99)

Fonte: Brasil (2016e) .
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Na Tabela 8, para o período de 2000 a 2014, verifica-se o aumento ex-
pressivo (289,5%) da utilização de hidrofluorcarbonetos (GEEs presentes 
em aerossóis, aparelhos de ar-condicionado e geladeiras), seguido pela 
utilização de hexafluoreto de enxofre (outro GEE, usado como isolante 
elétrico em equipamentos de média e alta tensão). 

Assim como o observado no setor de energia, a crise internacional de 
2009 refletiu-se nas emissões industriais, especialmente, por conta do 
setor de ferro-gusa e aço. 

Já para o período de 2005 a 2012, os destaques nas emissões pelos pro-
cessos industriais ficam por conta do aumento das emissões na produção 
de cimento (67,3%), cal (25 %), barrilha (111%) e a produção de ferro-gusa 
(26%). Essa elevação resultou da implantação do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) 1 e 2 do Governo Federal, que promoveu várias 
obras de infraestrutura pelo país, aumentando a demanda por cimento 
e demais insumos da construção civil (BRASIL, 2018a).

A indústria química teve reduções significativas de emissões, no pe-
ríodo de 2000 a 2014, por causa das atividades de projetos no âmbito 
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), em indústrias de 
produção de ácido adípico e ácido nítrico.

Agropecuária

Tabela 9 | Emissões por subsetores da agropecuária

Setor 1990 1995 2000 2005 2010 2014 Variação (%)

milhões de t de CO2eq 2005-

2010

2010-

2014

Agropecuária 286,99 316,67 328,36 392,49 407,06 424,47 3,71 4,28

Fermentação 

entérica

172,70 188,10 196,33 235,48 234,31 239,75 (0,50) 2,32

(continua)
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(continuação)

Setor 1990 1995 2000 2005 2010 2014 Variação (%)

milhões de t de CO2eq 2005-

2010

2010-

2014

Manejo de dejetos 

animais

 11,96  13,46  13,63  15,39  17,37  17,78 12,83 2,38

Solos agrícolas  90,13 100,93 105,93 127,91 140,25 153,01 9,65 9,10

Emissões diretas  57,06  63,63  66,29  79,69  87,51  94,99 9,81 8,55

Animais em 

pastagem

 40,21  43,46  43,43  51,91  52,77  53,21 1,66 0,84

Fertilizantes 

sintéticos

  3,04   4,42   6,59   8,52  11,07  14,93 29,89 34,85

Aplicação de 

adubo

  4,61   5,08   4,92   5,52   6,61   6,80 19,79 2,97

Resíduos agrícolas   4,75   6,13   6,71   9,02  12,24  15,15 35,73 23,76

Solos orgânicos   4,43   4,52   4,62   4,71   4,80   4,88 1,97 1,54

Emissões indiretas  33,07  37,29  39,64  48,21  52,73  58,01 9,38 10,00

Deposição 

atmosférica

  6,91   7,80   8,22  10,13  11,04  12,23 9,00 10,73

Fertilizantes 

sintéticos

0,75   1,10   1,53   2,19   2,82   3,92 28,87 38,69

Adubo animal   6,16   6,70   6,69   7,94   8,21   8,31 3,51 1,11

Lixiviação  26,15  29,49  31,41  38,08  41,68  45,77 9,47 9,81

Fertilizantes 

sintéticos

  2,84   4,14   6,09   8,04  10,43  14,14 29,68 35,63

Adubo animal  23,30  25,34  25,32  30,03  31,25  31,63 4,06 1,19

Cultura de arroz   9,10  10,72   9,41   9,73   9,74   9,71 0,11 (0,38)

Queima de cana e 

algodão

  3,09   3,44   3,04   3,95   5,38   4,21 35,94 (21,66)

Fonte: Brasil (2016e) .

As emissões da agropecuária aparecem em primeiro lugar, estando 
concentradas na pecuária bovina (35%), e cresceram 29%, entre 2000 e 
2014. Do total emitido pela agropecuária, a fermentação entérica foi 
responsável por 56% do total dessas emissões. 
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Na agricultura, ressalta-se a grande participação dos fertilizantes sinté-
ticos nas emissões diretas e indiretas, com variações de 115% entre 2000 
e 2014. Esse aumento foi gerado pela expansão da fronteira agrícola no 
país, que demandou a utilização de grandes quantidades de fertilizantes 
para terras que já haviam sido degradadas pela pecuária bovina.

Mudanças do uso do solo e florestas

Tabela 10 | Emissões por subsetores das mudanças do uso do solo e florestas

Setor 1990 1995 2000 2005 2010 2014 Variação (%) 

milhões de t de CO2eq 2005-

2010

2010-

2014

Uso do solo 

e florestas

792,03 1.931,47 1.265,60 1.904,66 349,17 233,14 (81,67) (33,2)

Mudança no uso 

do solo

786,93 1 .926,08 1 .256,88 1 .897,19 338,74 217,57 (82,14) (35,77)

Bioma Amazônia 461,97 1 .526,53 857,49 1 .184,95 179,82 (9,42) (84,82) (105,24)

Bioma Cerrado 249,63 227,12 227,04 301,37 66,78 89,57 (77,84) 34,12

Bioma Mata 

Atlântica

27,27 120,19 120,14 356,15 79,70 125,25 (77,62) 57,14

Bioma Caatinga 29,32 25,40 25,39 16,55 (2,90) (3,09) (117,53) 6,74

Bioma Pantanal 18,86 22,87 22,86 22,70 2,91 2,86 (87,18) (1,69)

Bioma Pampa (135) 3,93 3,93 15,44 12,41 12,39 (19,61) (0,19)

Calagem 5,10 5,39 8,71 7,47 10,42 15,56 39,46 49,34

Fonte: Brasil (2016e) .

É possível perceber, na Tabela 10, que todos os biomas alcançaram 
grandes quedas nas emissões de GEE, valendo ressaltar: Pantanal, Ama-
zônia e Cerrado. 

Pelo Decreto 6.527, de 1º de agosto de 2008, foi autorizada a criação 
do Fundo Amazônia pelo BNDES. O fundo tem por finalidade captar 
doações para investimentos não reembolsáveis em ações de preven-
ção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da 
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conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. Até o fim de 2017, 
86 projetos já haviam sido apoiados, com um valor total desembolsado 
de R$ 653 milhões (BNDES, 2018). 

Tratamento de resíduos
A Tabela 11 apresenta as emissões oriundas do tratamento de resíduos 
de acordo com suas distintas fontes. 

Tabela 11 | Emissões por subsetores de tratamento de resíduos

Setor 1990 1995 2000 2005 2010 2014 Variação (%) 

milhões de t de CO2eq 2005-2010 2010-2014

Tratamento 

de resíduos

26,00 31,37 38,69 45,47 54,12 62,78 19,02 16,00

Resíduos 

sólidos

17,33 20,35 24,23 26,11 28,04 32,44  7,41 15,70

Efluentes  8,67 11,02 14,46 19,36 26,08 30,33 34,67 16,32

Industriais  1,73  3,13  4,89  8,15 13,08 15,71 60,43 20,14

Domésticos  6,93  7,88  9,56 11,21 13,00 14,62 15,95 12,48

Fonte: Brasil (2016e) .

Apenas 50% da população brasileira tem acesso a tratamento de esgoto, 
deixando nítida a oportunidade de avanço no tema. De acordo com Junior 
e Lopes (2016), a produção de biogás por pessoa atendida em uma estação 
de tratamento de esgoto (ETE) gera, em média, entre 5 l e 20 l de esgoto 
por dia, e 50% a 70% desse volume é composto por metano. Com população 
de 202 milhões de habitantes (IBGE, 2012) e tendo em vista o percentual 
informado de cobertura de esgoto, o processo de saneamento no país 
poderia evitar, na média, emissão de até 10,8 l de metano na atmosfera. 

As emissões advindas dos resíduos sólidos e do tratamento de esgoto 
doméstico variam basicamente com o aumento/a queda da população 
e do PIB. 
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Já o tratamento de esgotos industriais reflete o aumento das atividades 
com maior produção de carga orgânica. 

O setor sucroalcooleiro é o que gera mais carga orgânica (o vinhoto), 
que, no entanto, é aplicado diretamente no solo e não gera, necessaria-
mente, a totalidade de emissões de metano no setor.

Engenharia climática e tecnologias 
para reduções de emissões no Brasil 

Engenharia climática: definição e conceitos 
Com base na premissa de que o ser humano é capaz de alterar negativa-
mente o clima do planeta (inferida pela correlação entre as diferentes 
ondas da “Revolução Industrial” e a elevação da temperatura do planeta), 
surgiu também a ideia de que se poderia interferir, propositalmente, 
em sentido contrário. 

Nesse contexto, formou-se o conceito de engenharia climática ou 
geoengenharia, como um conjunto teórico, composto de diversas ideias 
e projetos de engenharia, com o objetivo específico de alterar o clima 
do planeta. A ideia inicial não é nova, mas observa-se a proliferação de 
estudos nessa área de conhecimento. 

De forma geral, existem dois grupos principais de tecnologias e técnicas 
de engenharia climática em estudo e algumas já em aplicação: 

• Aumento da reflexão do planeta (albedo)12 – uma vez que o efei-
to estufa e o aquecimento global estão relacionados à radiação 

12 Albedo, ou coeficiente de reflexão, derivado do termo latino albedo (brancura, ou luz solar refletida – formado a 
partir de albus, branco), é a refletividade difusa ou poder de reflexão de uma superfície . Ela é a razão entre a radiação 
refletida pela superfície e a radiação incidente sobre ela .
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solar, algumas técnicas concentram-se em aumentar a capacida-
de da terra em absorver, dissipar e refletir tais radiações. Alguns 
exemplos dessas técnicas são: 

 ৫ aumento da capacidade de reflexão de luz das nuvens; 

 ৫ criação de espelho refletor gigante; e 

 ৫ enhanced weathering.13 

• Sumidouros de carbono14 – essas técnicas têm como objetivo 
desenvolver projetos que retirem o CO2 da atmosfera. Incluem, 
também, a substituição da queima de combustíveis fósseis por 
outras formas de energia. Alguns exemplos aplicáveis (e neces-
sários) no Brasil são: 

 ৫ plantio de florestas (que sequestram carbono durante o cresci-
mento, por meio da fotossíntese); 

 ৫ projetos de intensificação da pecuária e melhorias das práticas 
nesse setor; e

 ৫ redução de resíduos sólidos orgânicos em decomposição, por 
meio de projetos de saneamento básico e de coleta e tratamen-
to adequado dos resíduos sólidos urbanos.

A geoengenharia é um tema polêmico, que envolve questões éticas, 
sociais, econômicas e territoriais. Muitos autores preferem utilizar o 
termo “remediação climática” como conjunto de técnicas para redução 
de danos causados por emissões passadas. 

13 Existe um processo natural, químico-físico-geológico, que retira lentamente o carbono contido na atmosfera . Tal 

processo pode ser acelerado com algumas técnicas específicas, denominadas enhanced weathering.

14 Do inglês carbon sinks ou carbon dioxide removal (CDR) .
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Engenharia climática no Brasil 
O Brasil já dispõe de marcos regulatórios suficientes para gerenciar 
suas emissões anuais de CO2, valendo citar: (i) Lei 12.651/2012 (Novo 
Código Florestal); (ii) Lei 12.187/2009 (instituiu a Política Nacional 
sobre Mudança do Clima); e (iii) Lei 12.305/2010 (instituiu a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos). 

Caso tais leis estivessem sendo efetivamente cumpridas, o Brasil não 
apenas reduziria suas emissões, como também se tornaria um dos maio-
res credores de carbono do mundo, em razão de sua biodiversidade de 
algas marinhas, de sua continental base florestal (Amazônia), de suas 
plantações de florestas com espécies de rápido crescimento (como o 
eucalipto – matéria-prima para a indústria de celulose), entre outros 
fatores naturais. A estimativa é que exista, estocado nessas florestas, 
cerca de 1 bilhão de toneladas de carbono (quantidade suficiente para 
compensar um ano de emissões brasileiras, por exemplo), utilizando-se a 
média de duzentas toneladas de carbono por hectare (LEMOS; VITAL; 
PINTO, 2010). 

Box 3 | O código florestal e o sequestro de carbono

Se o Passivo Florestal Nacional de Reserva Legal e as Áreas de Preservação 

Permanente (APP) fossem restaurados (12 milhões de hectares), haveria 

outras 24 gigatoneladas de CO2 sequestrado (equivalente a quatro anos de 

emissões chinesas, por exemplo, ou duas décadas de emissões brasileiras) . 

Para tanto, faz-se necessária a efetiva aplicação da Lei 12 .651/2012 .

Fonte: Soares Filho (2014) .
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Por fim, o cumprimento da Lei 12.305/2010, que previa a erradicação 
de 100% dos vazadouros a céu aberto no país, reduziria a emissão de 
68,3 milhões de t de CO2eq. Vale lembrar que os lixões são emissores 
de metano por decomposição de matéria orgânica. 

As emissões de CO2 no Brasil advêm, fundamentalmente, de processos 
industriais (37%) e da agropecuária (37%). Outros 15% são oriundos do 
desrespeito ao Código Florestal, tendo como principais fontes emissoras 
o desmatamento e as queimadas ilegais, que são associados, entre outros, 
aos seguintes fatores: (i) expansão da fronteira agropecuária; e (ii) uso 
energético (carvão vegetal para siderurgia e serrarias). 

Mercados de carbono no mundo 
(cap and trade x carbon tax)

Em 1992, 172 países reuniram-se no Rio de Janeiro com o objetivo de 
discutir os efeitos das mudanças climáticas sobre o planeta, dando 
origem ao documento conhecido como Agenda 21.15 Nesse momento, 
as nações, coordenadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
decidiram promover encontros anuais das partes signatárias do referido 
documento. Em 1997, firmou-se, no Japão, o Protocolo de Quioto. Nele, 
as nações desenvolvidas comprometeram-se a reduzir suas emissões de 
CO2 em até 5,2%, em comparação com os níveis emitidos em 1990. 

O mercado iniciado pelo Protocolo de Quioto e os esquemas euro-
peus de cap and trade mostraram-se muito eficazes em reduzir de modo 

15 “A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, 

em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica” 

(BRASIL, 2017) .
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quantificável as emissões de CO2 no continente europeu. A relação 
estreita entre crescimento do PIB e emissões revelou-se, na Europa, 
uma oportunidade de negócios na qual o PIB cresce e as emissões são 
reduzidas – sinalizando que as soluções ambientais consistem em ne-
gócios rentáveis e auxiliam o desenvolvimento por meio de inovações. 

Esquemas e técnicas de 
precificação de carbono 
Existem diferentes instrumentos e arranjos para o intercâmbio de 
emissões de carbono. Os principais instrumentos utilizados têm sido: 
(i) esquemas de troca de Reduções Certificadas de Emissões (RCE, ou 
CRE – do inglês, Certified Reduction Emission) e de allowances (Emission 
Trading Schemes – ETS, ou cap and trade system); (ii) impostos sobre 
emissão de carbono (carbon tax); e (iii) financiamento direto a projetos 
“limpos” (Result Based Finance).

O sistema de trocas diretas de emissões (ETS) entre agentes interes-
sados é bastante simples. A cada ano, o governo de cada país estabelece 
quantidades máximas de emissão para cada empresa, de acordo com 
o setor de atuação e os níveis de intensidade no uso de carbono. As 
empresas que emitem menos do que a quantidade que lhes é permitida 
por lei ganham créditos (diferença entre o permitido e o efetivamente 
emitido), que podem ser comprados por empresas que extrapolaram 
seus limites.

Ainda que a implementação de esquemas de trocas do tipo cap and 
trade seja operacionalmente mais complexa do que a introdução de 
um imposto sobre carbono, por exemplo, ela conta com as seguin-
tes vantagens: (i) permitir abertura de diálogo com o setor privado; 
(ii) apresentar resultado ambiental predeterminado e com aferição 
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precisa; e (iii) possibilitar flexibilidade para as empresas no que tange 
ao cumprimento de suas metas setoriais estabelecidas.

O imposto sobre carbono (carbon tax) nasceu na década de 1990, nos 
países nórdicos (Finlândia, Noruega, Islândia e Dinamarca). De modo 
geral, é um imposto que incide sobre cada tonelada de carbono emitida. 
Em alguns casos, como o da Suíça, descrito na subseção “Impostos sobre 
carbono”, o imposto foi criado com alíquota progressiva, iniciando com 
US$ 5/tCO2eq e crescendo no montante de US$ 5, a cada ano, até o 
máximo de US$ 30/tCO2eq.16 

O financiamento direto17 a projetos de geoengenharia, transição para 
economia de baixo carbono, energias limpas e renováveis etc. permite 
avaliar diretamente o benefício ambiental associado ao referido projeto. 
Projetos de restauração florestal, por exemplo, sequestram carbono de 
modo fácil de ser aferido. 

Quando se discutem as vantagens e desvantagens de um esquema sobre 
outro, é consenso que os esquemas de cap and trade e de financiamento 
direto a sumidouros de carbono e/ou projetos “limpos” têm a vantagem 
de deixar explícito o efetivo benefício ambiental associado a eles. 

Por outro lado, argumenta-se que mercados de trocas de excessos de 
emissões são de construção mais complexa, por necessitarem de marcos 
regulatórios bem-definidos, que estabeleçam, com clareza, as regras de 
funcionamento do referido mercado, as metodologias de aferição de cada 
projeto, entre outras especificidades. 

16 Tecnicamente, refere-se a esse tipo de imposto incidente sobre uma externalidade como imposto de Pigou, em 

homenagem ao economista A . Pigou e seu artigo “The economics of welfare” (PIGOU, 1924) . 

17 O financiamento baseado em resultados (RBF, do inglês result-based financing) é um financiamento direto com 

resultados já predeterminados . Sua aplicação pioneira ocorreu no sistema de saúde e expandiu-se, gradualmente, como 

uma das formas de financiar tecnologias de baixas emissões (WORLD BANK, 2014) .
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Parece também ser consenso que o imposto sobre carbono é fundamen-
tal para a definição de um piso para o preço dessa commodity ambiental. 
Argumenta-se, contudo, que, ainda que do ponto de vista técnico seja 
muito simples adotar um imposto, tal caminho sempre acaba se desen-
rolando em debates e imbróglios políticos, dificultando, a depender do 
país, sua pronta implantação.

Box 4 | Mercados de carbono e soberania

•	 A	escolha	do	melhor	instrumento	é	de	âmbito	soberano	de	cada	nação	

e dependerá não somente de estrutura produtiva, matriz energética e 

eficiência geral dos fatores econômicos, mas também de diretrizes 

políticas domésticas .

•	 A	experiência	mostra	que	os	mercados	mais	eficientes	(europeu,	nórdicos	

e norte-americano) combinam esses três mecanismos de diferentes 

formas no tempo . 

Fonte: World Bank (2014) .

Iniciativas de precificação de 
carbono no mundo 
De acordo com o relatório State and Trends of Carbon Pricing 2016, pu-
blicação do Banco Mundial (WORLD BANK, 2016), os principais 
mercados de carbono por tipo e estágio de implementação, em 2016, 
são apresentados na Figura 1.
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Figura 1 | Mercados de carbono por tipo (cap and trade x carbon tax)  
e estágio de implementação, 2016

Fonte: World Bank (2016) .
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A Tabela 12 evidencia o tamanho dos mercados de carbono no mundo.

Tabela 12 | Tamanho dos mercados de carbono no mundo, 2013-2016

Mercados 2013 2014 2015 2016 (previsão)

milhões 
de t de 
CO2eq

€ 
milhões

milhões 
de t de 
CO2eq

€ 
milhões

milhões 
de t de 
CO2eq

€ 
milhões

milhões 
de t de 
CO2eq

€ 
milhões

Europa EUAs e 

aviação (EUAs)

8 .092 36 .045 6 .942 40 .694 4 .960 37 .460 5 .343 46 .873

América do 

Norte

389 2 .100 472 3 .320 1 .042 10 .633 1 .216 13 .047

Pilotos da 

China

4 26 24 123 65 165 70 145

CREs 727 316 185 110 100 80 90 102

ERUs 112 24 18 2 0 0 0 0

Outros* 16 82 1 1 3 15 22 176

Total 9.340 38.593 7.642 44.250 6.170 48.353 6.741 60.343

Fonte: Thomson Reuters (2016), 

Notas: EUA = European Aviation Allowances; CRE = Certified Reductcion Emissions; ERU = European Allowances, 

* Em 2013, inclui Austrália e Nova Zelândia, A partir de 2014, apenas Cazaquistão e Coreia do Sul,

Europa

A Europa foi pioneira na definição de metas quantitativas para emissão 
de CO2eq para a indústria. 

Em 2005, na Conferência das Partes (COP) 11, realizada em Montreal, 
83 países ratificaram o Protocolo de Quioto, dando início ao mercado 
mandatório (obrigatório) de carbono no continente europeu e no restante 
dos países do denominado Anexo I do Protocolo de Quioto. Por meio 
das allowances (permissões para emitir) e dos CREs, empresas ou países 
deficitários (que emitiram mais CO2 do que suas allowances) poderiam 
comprar créditos de empresas/países superavitários (que emitiram menos 
CO2 que suas allowances). 
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A Figura 2 mostra a tendência dos fluxos de capitais na Europa, 
oriundos das negociações de allowances e CREs.

Figura 2 | Fluxos de allowances na Europa, 2008

Fonte: World Carbon Database (2018) .

The European Climate Exchange 
The European Climate Exchange foi uma das primeiras “bolsas” de co-
mercialização não apenas de carbono, mas também de papéis atrelados ao 
valor atribuído à biodiversidade. Em 2017, havia 31 países participantes. 
O esquema de trocas europeu foi implantado em fases, descritas a seguir.

Fase I: 2005-2007 

A Fase I caracterizou-se como estágio preparatório de aprendizado 
para as fases seguintes, com a fixação de metas de emissões de CO2 por 
usinas de geração de energia e indústrias intensivas no uso de energia. 
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Os principais resultados alcançados foram: (i) o estabelecimento de 
um preço para a tonelada de carbono (uma vez que as allowances eram 
distribuídas gratuitamente, porém o não cumprimento gerava multa de 
US$ 40 por tonelada emitida em excesso); (ii) livre-mercado de  allowances 
por todo o continente europeu; e (iii) criação de infraestrutura necessária 
para aferição e monitoramento de emissões. 

Inicialmente, ainda sem uma exata noção entre oferta e demanda, foi 
emitido um elevado número de allowances (significativamente superior 
à demanda), fazendo, em 2007, o preço delas tender a zero. 

Fase II: 2008-2012

A Fase II coincide com o chamado primeiro período de comprometimen-
to do Protocolo de Quioto, ressaltando-se as seguintes características: 

• entrada de três novos players (Islândia, Lichtenstein e Noruega);

• introdução do óxido nitroso;

• ingresso do setor aéreo para voos intracontinentais; e

• alteração nos responsáveis pelo registro de allowances.

Fase III: 2013-2020 

Em momento de grande incerteza mundial, iniciou-se a terceira fase do 
Protocolo de Quioto, com destaques importantes: (i) um teto máximo 
para toda a Europa é introduzido, em vez de tetos (caps) nacionais; 
(ii) o sistema de leilões (auctioning) torna-se o principal instrumento de 
alocação das allowances (antes distribuídas gratuitamente); e (iii) novos 
gases passam a ser cobertos – além de CO2 (oriundo de geração de ener-
gia e calor, bem como de indústrias intensivas em energia),18 o óxido 

18 Incluem refinarias de petróleo, siderurgia, alumínio, metais, cimento, vidros, cerâmicas, celulose, papel, ácidos e 

produtos químicos orgânicos . 
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nitroso (oriundo da produção dos ácidos nítrico, adípico e glioxílico) e 
o perfluorcarbono (PFC, oriundo da indústria de alumínio). 

Os preços das European Union Allowances vêm caindo sistemati-
camente, desde 2008, saindo do patamar de aproximadamente € 27 
para € 5, em janeiro de 2017. A despeito da atual tendência de inter-
nalização das externalidades negativas relacionadas à poluição, parece 
inevitável, entretanto, que no médio e longo prazo o carbono seja uma 
commodity internacionalmente comercializada, com preços estabele-
cidos e, como em todo sistema econômico, flutuantes de acordo com 
a oferta e a demanda. 

O mercado de carbono na Suíça: conjugando 
cap and trade e imposto sobre CO2eq

O mercado suíço é formado por 55 empresas, pertencentes a 25 setores 
intensivos em energia. As empresas de grande porte intensivas no uso 
de energia são obrigadas a fixar metas e aderir ao mercado de trocas de 
cotas de carbono. 

Na Suíça, existem metas quantitativas de redução de emissões, entre 
2013 e 2020. Tais metas preveem a redução de 1,74% ao ano em relação 
às emissões observadas em 2010. Vale notar que o mercado suíço é in-
terligado ao mercado europeu (ETS). 

Há, também, no país, imposto sobre emissão de CO2eq, conforme 
Tabela 13, na seção “Impostos sobre carbono”. Médias empresas podem, 
voluntariamente, inscrever-se no sistema de trocas, ficando, desse modo, 
isentas do imposto. 
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América do Norte: o mercado de cap and 
trade (Califórnia, Quebec e Alberta) e o 
Regional Greenhouse Gas Initiative

Califórnia

O mercado de carbono da América do Norte é o segundo maior do 
mundo, ficando atrás apenas do mercado europeu (4.960 milhões de t 
de CO2eq comercializadas em 2015), no que concerne ao volume de car-
bono negociado (1.042 milhões de t de CO2eq comercializadas em 2015). 

As regras de funcionamento do mercado de trocas na Califórnia 
foram estabelecidas em 1º de janeiro de 2013 e, inicialmente, apli-
cavam-se somente a usinas de geração de energia de grande porte e 
unidades industriais de grande porte, independentemente do setor 
de atuação. 

Em 2015, as regras foram estendidas para os setores de distribuição de 
combustíveis (incluindo geradores de calor e combustível para trans-
portes), cobrindo 85% de todas as companhias do estado da Califórnia 
(360 empresas aderiram ao mercado). 

Em 1º de janeiro de 2014, o mercado da Califórnia foi conectado ao 
mercado de Quebec. 

Em 2017, mais de seiscentas pessoas jurídicas, entre usinas de energia 
e fábricas de diferentes setores produtivos, já faziam parte do mercado 
de cap and trade no estado da Califórnia. 

Nos primeiros anos de funcionamento, as quantidades e preços compor-
taram-se de modo bastante estável, oscilando entre, aproximadamente, 
US$ 15/tCO2eq e US$ 18/tCO2eq, conforme Gráfico 9. 
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Gráfico 9 | Preços de carbono transacionados na Califórnia (US$/tCO2eq)
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Fonte: World Bank (2014) . 

Canadá: mercado de Quebec e Alberta (cap and trade)

As metas de reduções de emissões do Canadá (assim como as da Suíça) 
são bem-definidas.

O sistema de cap and trade de Quebec teve início em janeiro de 2013, 
conectando-se, posteriormente, ao mercado californiano.

O objetivo central do cap and trade de Quebec é similar ao estabelecido 
no mercado europeu, ou seja, a redução das emissões de GEE em até 
20% até 2020, em relação aos níveis de 1990.

O sistema é composto de três fases: (i) Fase I: 2013-2014; (ii) Fase II: 
2015-2017; e (iii) Fase III: 2018-2020. 

A primeira fase incluiu os grandes emissores da indústria e do setor 
elétrico, cujas emissões anuais de GEE fossem iguais ou superiores a 
25 milhões de t de CO2eq.
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Na segunda fase, as empresas que distribuem ou importam combustí-
veis fósseis previam ingressar no sistema de cap and trade até dezembro 
de 2017. 

Até 2020, o governo de Quebec espera arrecadar C$ 3 bilhões, que 
serão totalmente empregados na mitigação das emissões de GEE e em 
iniciativas para a adaptação às mudanças climáticas. Atualmente, 98% 
da eletricidade produzida em Quebec e 50% do consumo de energia 
são provenientes de fontes de energia renováveis, em sua maior parte 
energia hidroelétrica e eólica.

Em Alberta, província localizada no Oeste do Canadá, a meta consistia 
em redução de 12%, a partir de 2007, com relação aos níveis emitidos 
entre 2003 e 2005. 

Regional Greenhouse Gas Initiative

Criado em 2009, o Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) é o 
primeiro programa mandatório baseado no mercado de carbono nos 
EUA para reduzir as emissões de GEE. O programa é uma iniciativa de 
esforços cooperativos dos estados de Connecticut, Delaware, Maine, 
Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island e 
Vermont para limitar e reduzir as emissões de CO2 do setor de geração 
de energia.

O programa previu, inicialmente, um teto de emissões de 91 milhões 
de toneladas curtas19 de CO2, em 2014. A partir de 2015, o teto cai 2,5% 
a cada ano, até o ano de 2020.

19 Tonelada curta ou norte-americana: equivale a 907,18474 kg . É abreviada sempre com um (T) maiúsculo, em distinção 

ao (t) minúsculo usado para abreviar a tonelada métrica .
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Cada estado vende as allowances em leilões regionais e investe os re-
cursos em eficiência energética, geração de energia de fontes renováveis 
e programas direcionados aos consumidores. 

Em setembro de 2016, foi lançado o primeiro relatório do RGGI, 
com os resultados do programa desde 2014. O documento estima que 
foram economizados cerca de US$ 4,67 bilhões nas contas de energia 
elétrica, dos 4,6 milhões de casas e 21.400 empresas participantes do 
programa (RGGI, 2018).

Mais de US$ 1,3 bilhão oriundo dos leilões de allowances foi investido 
em programas, incluindo eficiência energética, energia limpa e renovável 
e abatimento de emissões de GEE. 

Gráfico 10 | Distribuição das allowances RGGI por estado (%), 2017

Maine

MassachusettsNew York

Vermont+Rhode IslandDelaware

Maryland

6

4

16

39

4 4

22

5

New Hampshire

Connecticut

Fonte: RGGI (2018) .
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Ásia: China 

A China é o terceiro maior mercado de carbono (THOMSON 
 REUTERS, 2016), com uma negociação de 65 MtCO2eq em 2015, 
atrás da América do Norte (1.042 MtCO2eq, em 2015) e da Europa 
(4.960 MtCO2eq, em 2015).

Em 2013, a China lançou sete projetos-piloto de mercado de carbo-
no. Os projetos envolvem duas grandes cidades (Beijing e Shanghai), 
os municípios industriais de Tianjin e Chongqing, as províncias de 
Guangdong e Hubei e a área de Shenzhen. 

Quadro 1 | Mercados emergentes na Ásia, 2016

Status Nível
China

Beijing Implementado por força de lei Nacional 
Tianjin Implementado por força de lei Nacional
Hubei Implementado por força de lei Nacional
Shanghai Implementado por força de lei Nacional
Guangdong Implementado por força de lei Nacional
Shenzhen Implementado por força de lei Nacional
Chongqing Em implementação Subnacional 

Japão 
Quioto Implementado por força de lei Nacional
Saitama Implementado por força de lei Nacional
Tóquio Implementado por força de lei Nacional

Coreia do Sul Implementação já agendada Nacional

Fonte: World Bank (2014) .

Segundo informações de World Bank (2014), esses sete mercados 
de carbono juntos formarão o segundo maior mercado de carbono do 
mundo, com 4 milhões de toneladas de quotas do Chinese Certified 
Emissions Reductions (CCER) comercializadas em 2014.
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Os ETS apresentam algumas características em comum, mas é no-
tável a liberdade de definição que as sete iniciativas receberam para 
sua implantação, em particular no que tange ao estabelecimento do 
número de setores a serem contemplados (que variou de quatro, em 
Guangdong, até 26, em Shenzhen), bem como o tipo de sistema de 
compensação em uso e o número de empresas envolvidas (de 114, em 
Tianjin, até 635, em Shenzhen). Como consequência, esses mercados 
regionais têm diferenças consideráveis na cobertura de emissões, no 
escopo das transações e na média dos preços das quotas. 

O país comprometeu-se a reduzir as emissões de carbono entre 60% 
e 65% até o ano de 2030, em relação a 2005. O governo chinês escolheu 
o mercado de carbono como uma das ferramentas a serem utilizadas 
para alcançar essa meta de redução de carbono.

No fim de 2017, a China lançou seu sistema de trocas de carbono no 
modelo cap and trade e, logo em seguida, em 1º de janeiro de 2018, entrou em 
vigor a “taxa ecológica” (imposto que incide sobre empresas e instituições). 

O ETS chinês cobrirá as principais atividades industriais: geração 
de energia, siderurgia, química, cimento, papel e metais não ferrosos.

O início da implantação do ETS chinês estava previsto para 2016, 
porém já houve vários atrasos, o que comprometeu o prazo de lança-
mento original (2017). 

Além dessas iniciativas, em janeiro de 2014, o governo chinês defi-
niu um procedimento que obriga as indústrias que emitiram mais de 
13.000 tCO2eq ou consumiram mais de 5.000 tCO2eq, em 2010, a relatar 
ao governo chinês suas emissões anuais.

O Quadro 2 indica as metas de cada um dos sete mercados-piloto 
da China.
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Outros exemplos: Austrália, Nova 
Zelândia, Japão e Cazaquistão 

O mercado de carbono na Austrália passou por intempéries. Inicialmente 
criado em 2012, o mercado pouco se desenvolveu até 2015 e quase foi 
extinto por força da conjuntura política local. Em 2016, o mercado de 
carbono australiano foi recriado, com 150 empresas participantes – que 
representam mais de 50% das emissões do país.

O mercado de trocas da Nova Zelândia surgiu em 2008, de modo man-
datório, e suas allowances são denominadas New Zealand Units (NZU). 

Já o Japão é um caso bastante particular. Apesar da estabilidade de 
preços e da conjugação de mecanismos (Quadro 3), a escala faz do car-
bono uma commodity com muito pouca liquidez. 

Quadro 3 | Japão: a utilização de múltiplos esquemas

Nível Tipo de instrumento Nome
Subnacional 
(Tóquio)

ETS Programa Cap-and-Trade de Tóquio

Subnacional 
(Saitama)

ETS Programa de Negociação de 
Estabelecimento de Metas de Saitama 

Subnacional 
(Quioto)

ETS voluntário ETS Quioto

Subnacional 
(várias prefeituras)

Esquemas de 
compensação

Vários esquemas de compensação

Nacional (sob 
consideração)

ETS Sob consideracão

Nacional 
(concluído em 
2012)

ETS voluntário Esquema de Negociação Voluntária de 
Emissões do Japão (JVETS)

Nacional Crédito voluntário Esquema J de Crédito – esquema prévio 
doméstico japonês de crédito (J COM) 
e esquema de crédito de compensação 
(J-VER)

(continua)
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(continuação)

Nível Tipo de instrumento Nome
Nacional 
(concluído em 
2013)

Acordo voluntário 
com compensação

Plano de Ação Voluntário de Keidanren

Nacional Acordo voluntário 
com compensação

Sociedade Keidanren de Compromisso de 
uma Sociedade de Baixo Carbono

Nacional Imposto de carbono Imposto para a Mitigação das Mudanças 
Climáticas

Internacional Crédito voluntário Mecanismo de Crédito Conjunto

Fonte: World Bank (2014) .

O mercado de trocas do Cazaquistão surgiu em 2013, como projeto-
piloto de cunho mandatório. A peculiaridade é que o referido mercado 
de trocas de CO2eq está baseado na aferição de projetos de mitigação de 
emissões de óxido nitroso e metano. 

A variabilidade de preços do 
carbono no mundo
A citada expansão recente de iniciativas de precificação tem permitido 
obtenção de mais informações sobre o preço dessa commodity ambiental, 
mostrando espectro amplo, que vai de US$ 1/tCO2eq, no México, até 
US$ 168/tCO2eq, na Suécia. A moda (valor de maior frequência) do 
preço oscila ao redor de US$ 12/tCO2eq. 

A variabilidade entre os preços é explicada pelas especificidades de 
cada nação. Em 2014, o Banco Mundial afirmou que a maioria dos 
mercados operavam com preços abaixo de US$ 35/tCO2eq (WORLD 
BANK, 2014). 

Observou-se que o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 
influenciou bastante os preços de carbono no mercado de trocas 
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neozelandês, enquanto outro mecanismo oriundo do protocolo assi-
nado em Quioto, as RCEs, ficou estritamente vinculado ao mercado 
de trocas europeu. Desde a COP 17, em Bali, Redução de Emissões por 
Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) tornou-se um grande 
instrumento de financiamento, direcionando fluxo de recursos de paí-
ses desenvolvidos para países em desenvolvimento, com finalidade de 
preservação de florestas e redução de desmatamento. Já o acordo de-
Varsóvia, assinado no âmbito da COP 19, permitiu doações unilaterais, 
viabilizando o Fundo Amazônia (com doações da Noruega), assim como 
o Fundo das Guianas. Os preços, nessa moda lidade, flutuaram entre 
US$ 5 e US$ 8/tCO2eq. Os preços médios da tonelada de carbono nos 
mercados de troca de carbono podem ser observados no Gráfico 11. 

Gráfico 11 | Preços médios da tonelada de carbono nos mercados de troca de 
carbono (€), 2005-2016
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Fonte: Investing .com (2018) .
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No Brasil, estuda-se a possibilidade tanto de criação do imposto sobre 
emissões quanto da criação de mercados de troca de papéis que repre-
sentem carbono – para serem transacionados nas bolsas de valores de 
São Paulo e do Rio de Janeiro. 

Impostos sobre carbono
“Carbon and energy taxes may be introduced for a variety of reasons including 
economic, financial, social and environmental concerns” (WITHANA et al., 
2013, p. 4). 

Entende-se por imposto de carbono “qualquer preço a ser pago 
pela emissão de carbono com alguma métrica bem definida, tal como 
US$/tonelada de CO2eq” (WORLD BANK, 2016, p. 131).

Figura 3 | Impostos de carbono ao redor do mundo 

Fonte: World Bank (2014) .
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Os principais países que adotam impostos sobre a emissão de CO2, 
bem como o percentual estimado de GEEs compensados, evitados ou 
pagos, em cada região, podem ser observados na Figura 3. 

Países nórdicos 
As primeiras iniciativas surgiram nos países nórdicos, ao longo da década 
de 1990. Em seguida, os impostos sobre emissão disseminaram-se pelo 
mundo com diferentes desenhos. 

Finlândia
Em 1990, a Finlândia foi pioneira na introdução de imposto sobre 
carbono no mundo com o denominado “Hiilidioksidivero (CO2 tax)”. 

O referido imposto incidia sobre todos os consumidores de combustí-
veis fósseis, exceto para combustíveis destinados à geração de eletricidade 
para indústria, aviação e iatismo comercial. 

Naquela época, os impostos cobriam apenas 15% das emissões 
finlandesas. 

Em 2013, o imposto foi alterado de € 30/tCO2eq para € 35/tCO2eq. 
Já para o transporte de comburentes líquidos, estabeleceu-se imposto 
de € 60/tCO2eq. 

Dinamarca
A Dinamarca introduziu seu imposto sobre emissão de carbono em 1992, 
com o intitulado “CO2-afgiftsloven (CO2 tax act)”, que incidia sobre petróleo, 
gás, carvão e geração de eletricidade – cobrindo 45% das emissões do país.

No caso em que as empresas se registram no EU-ETS, ficam isentas de 
pagar o imposto aquelas que se utilizam do combustível para processos 
produtivos e geração de energia. Usinas de geração de calor são taxadas, 
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mesmo se estiverem participando do mercado europeu. Por outro lado, 
setores intensivos no uso de energia, mesmo que não façam parte do 
EU-ETS, são isentos do imposto. 

O imposto foi estipulado em US$ 31/tCO2eq e, entre 2008 e 2015, foi 
reajustado em 1,8% a.a. 

De modo dinâmico, ao perceber a abrupta queda recente no preço 
das European Allowances, o que incentivaria emissões, a Dinamarca 
respondeu elevando suas próprias tarifas sobre aviação.

A Dinamarca tem a seguinte peculiaridade: depois de introduzir o 
imposto sobre energia, em 1992, o país passou a isentar de impostos 
sobre emissões as empresas que aderissem a mecanismos de troca, ou seja, 
que propusessem aferir e definir metas para suas emissões individuais. 
Nesse caso, a introdução do imposto de carbono acabou por induzir a 
criação de um mecanismo de trocas do tipo cap and trade. 

Noruega 
A Noruega introduziu imposto sobre carbono, “CO2 avgift (CO2 tax)”, em 
1991. O imposto incidia sobre todo tipo de consumo de óleo mineral, gaso-
lina e gás natural. Aproximadamente 50% dos gases emitidos são mitigados 
com o referido imposto. Participantes do EU-ETS são parcialmente isentos.

A taxa varia em um espectro amplo que vai de US$ 4/tCO2eq a 
US$ 69/tCO2eq, dependendo do tipo de combustível e sua finalida-
de. Em 2013, a alíquota foi elevada para os setores de queima de óleo 
mineral e gás natural, bem como combustíveis utilizados na aviação 
em voos domésticos. 

Ressalta-se que, mesmo sob o EU-ETS, o setor de petróleo off-shore 
taxa com as maiores alíquotas, no sentido de induzir a utilização de 
combustíveis on-shore, que, no país, são oriundos de hidroelétricas. 
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Europa
França 

A França adotou imposto sobre carbono (taxe intérieure de consomma-
tion sur les produits énergétiques) em 2013, com preço inicial ao redor de 
US$ 10/tCO2eq emitida. 

Em 2016, o governo socialista francês vetou a criação de impos-
to sobre carbono, alegando inconstitucionalidade e dificuldades de 
implementação. 

Alemanha 

Em 1999, a Alemanha passou por uma reforma tributária ecológica. 
Naquela época, foram tributados produtos oriundos de combustíveis 
fósseis, bem como a geração de energia termelétrica.

A implantação desses impostos apresentou resultados bastante signifi-
cativos sobre a economia. Em primeiro lugar, elevou a receita do governo, 
o que ajudou o país a equacionar as questões previdenciárias. Depois, o 
encarecimento no uso de produtos de origem fóssil induziu a inovações 
tecnológicas no setor de energia, gerando novos postos de trabalho. 

Reino Unido

Com a recente saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit), ainda 
não se estabeleceram os novos patamares das relações comerciais bri-
tânicas intraeuropeias. 

América do Norte

Lançado em 2008, com preço inicial de US$ 10/tCO2eq, o imposto da pro-
víncia canadense de Colúmbia Britânica foi o pioneiro na América do Norte. 
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Concomitantemente à implementação do imposto, decidiu-se por 
reduzir também o Imposto de Renda, como forma de recompor os 
impactos sobre o bem-estar dos consumidores, oriundos da elevação 
de preços de bens finais (combustível e eletricidade) intensivos em 
carbono. O imposto foi implementado de modo gradual, levando-se em 
consideração os efeitos sobre a competitividade das indústrias locais. 

Outros exemplos: Austrália,  
Islândia, Irlanda, Japão e México 
O imposto australiano nasceu da criação de mecanismo de troca de carbo-
no. Argumenta-se que a estabilidade de preços dessa commodity ambiental 
na Austrália fez, efetivamente, a emissão de carbono acabar sendo taxada 
em um preço médio de US$ 21,54/tCO2eq (WORLD BANK, 2014). 

Na Islândia, o imposto foi criado em 1994, incidindo sobre combustíveis 
fósseis de qualquer natureza. A curiosidade é que, no caso da produção 
de automóveis para exportação, o imposto é devolvido às empresas ou 
as empresas tornam-se isentas. O mesmo ocorre se as empresas fizerem 
parte do EU-ETS. 

Na Irlanda, os impostos incidem sobre a produção e o consumo de gás 
e também de eletricidade (imposto sobre gás natural e imposto sobre 
óleo mineral). Os impostos geram recursos suficientes para mitigar 40% 
dos gases emitidos. 

No Japão, existe, desde 2012, um imposto sobre combustíveis fósseis, e 
o governo decide, com fins de política industrial, isentar alguns setores 
da economia. Por sua vez, as receitas oriundas do imposto de carbono são 
vinculadas a projetos que reduzam as emissões e a inovações tecnológicas. 

Em 2014, o México instituiu a “ley del impuesto especial sobre producción y 
servicios”, que consiste em imposto sobre consumo de combustíveis fósseis.
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A Tabela 13 é um resumo com ano de implantação, taxa, incidência e 
cobertura de impostos sobre carbono ao redor do mundo. 

Tabela 13 | Impostos sobre carbono, por país, taxa e cobertura de GEE

Países Ano de 

criação

Taxa 

(US$/t)

Cobertura 

(% de GEE emitidos)

Incidência

Austrália 2012 21,54 60 Todo o setor industrial, grandes 

consumidores de gás e atividades 

agrícolas

Colúmbia 

Britânica

2008 28 70 Combustíveis fósseis – Alíquota 

crescente e gradual com teto em 

US$ 30/tCO2eq

Dinamarca 1992 31 45 Emissão de enxofre e combustíveis 

fósseis (óleo, gás, carvão)

Finlândia 1990 41-83 15 Combustíveis fósseis, eletricidade, 

aviação e navegação comercial 

França 2013 30 35 Gás natural, combustíveis pesados 

e carvão

Islândia 2010 50 10 Gás, óleo, combustíveis 

fósseis, combustíveis pesados e 

hidrocarbonetos 

Irlanda 2010   20-28 Gás natural e óleo mineral 

Japão 2012 70 2-3 Combustíveis fósseis, eletricidade, 

transportes, indústria

México 2014 40 1-4 Imposto sobre a venda e 

importação de combustíveis fósseis

Noruega 1991 50 4-69 Óleo mineral, gasolina e gás natural 

Suécia 2008 30 168 Combustíveis fósseis para 

aquecimento e uso em motores

Suíça 2008 30 68-135 Combustível fóssil para 

aquecimento e iluminação, 

termelétricas

Fonte: World Bank (2014) .
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O Quadro 4 mostra as diferentes alíquotas adotadas ao longo da 
história. 

Quadro 4 | Alíquotas de impostos sobre carbono em diferentes países, 2014

País/
região

Breve descrição Imposto de CO2, 
quando aplicável 

(€/tCO2)

Emissões de 
CO2 cobertas 
pelo imposto

Austrália Mecanismo de Precificação do 
Carbono (CPM) aplicado desde 2012. 
O preço do carbono foi fixado (ou 
seja, funcionou como um imposto 
sobre o carbono) nos três primeiros 
anos, antes da migração para o 
esquema de mercado de emissões, 
em 2015.

€ 18,6/tCO2 em 
2012

60% das 
emissões 
de GEE

Colúmbia 
Britânica

Introdução do imposto sobre o 
carbono em 2008, no qual se aplica 
o mesmo preço por cada unidade 
de emissão de GEE de combustível 
fóssil emitida por todas as 
atividades econômicas.

€ 23,3/tCO2 em 
2012

70%

Dinamarca Introdução do imposto sobre o 
carbono para energia consumida 
por residências em 1992, depois 
estendido para empresas em 1993. 
Adicionalmente, um imposto sobre 
energia foi criado e aplicado para o 
gás engarrafado, óleo combustível, 
gasóleo, carvão, eletricidade e gás 
natural, além de um imposto sobre 
o dióxido de enxofre para todos os 
combustíveis contendo enxofre usado 
por residências e indústria.

€ 21,3/tCO2 em 
2012

59,1%

(continua)
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(continuação)

País/
região

Breve descrição Imposto de CO2, 
quando aplicável 

(€/tCO2)

Emissões de 
CO2 cobertas 
pelo imposto

Finlândia Introdução do imposto sobre o 
carbono em 1990, que evoluiu em 
vários estágios influenciado por 
outros instrumentos, tais como 
as políticas climáticas da União 
Europeia, preocupações com 
violações de acordos comerciais e 
questões políticas. 

€ 60/tCO2 
(combustíveis para 
transporte); € 30/
tCO2 (combustíveis 
para aquecimento) 
em 2012

32,6%

Alemanha ETR introduzido em 1999 por meio 
do aumento gradual dos impostos 
sobre combustíveis para transporte, 
gás natural, aquecimento leve, óleos 
combustíveis pesados, concluindo 
com a introdução de um novo 
imposto sobre a eletricidade. Foi 
inspirado por objetivos ambientais 
e econômicos e incluiu várias 
derrogações para as indústrias de 
manufatura e intensivas em uso 
de energia.

N/A N/A

Irlanda Introdução do imposto sobre o 
carbono em 2009, escalonado em três 
estágios, de 2009 a 2013. O imposto 
se aplica às emissões de carbono 
de setores não ETS e é baseado no 
percentual de carbono presente 
no combustível.

€ 20/tCO2 
(petróleo, diesel 
para carro, 
querosene, 
gasóleo, GLP, 
óleo combustível 
e gás natural) em 
2012; € 10/tCO2 
(combustíveis 
sólidos) a partir de 
2013

60,4%

Países 
Baixos

Introdução do imposto sobre o 
carbono em 1996. Aplica-se a 
insumos de energia utilizados 
para aquecimento e geração de 
eletricidade para residências e 
pequenas e médias empresas.

N/A 58,5%

(continua)
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(continuação)

País/
região

Breve descrição Imposto de CO2, 
quando aplicável 

(€/tCO2)

Emissões de 
CO2 cobertas 
pelo imposto

Noruega Introdução do imposto sobre o 
carbono em 1991 para consumo de 
petróleo, diesel para automóveis, óleo 
mineral e setor off-shore de petróleo. 
O imposto sobre o carbono integra o 
esquema norueguês de imposto sobre 
o consumo de combustíveis fósseis, 
que também inclui um imposto sobre 
energia e sobre o dióxido de enxofre.

Variável de acordo 
com o combustível: 
€ 13/tCO2 (óleo 
combustível 
pesado); € 30,5/
tCO2 (gás natural, 
óleo leve para 
aquecimento); 
€ 52,1/tCO2 
(petróleo) em 2012

75,2%

Suécia Introdução do imposto sobre o 
carbono em 1991, seguido por um 
programa de dez anos de imposto 
verde para o período de 2001-
2010. Em 2009, foi realizada uma 
reavaliação dos impostos sobre 
energia e sobre o carbono, que 
removeu isenções que protegiam 
a competitividade das indústrias 
intensivas no uso de energia.

€ 118/tCO2 em 
2012

41,2%

Reino 
Unido

Imposto sobre a mudança climática 
(CCL) introduzido em 2001 e 
aplicado a eletricidade, gás natural, 
GLP, outros hidrocarbonetos gasosos, 
carvão, lignite, coque, semicoque de 
carvão ou lignite, e coque de petróleo 
utilizados por indústrias, empresas e 
setor público.

€ 12/tCO2 (gás 
natural); € 8,8/
tCO2 (petróleo); 
€ 6,4/tCO2 
(carvão)

35,4%

Fonte: World Bank (2014) .

Desafios para o mercado de carbono 
O sucesso da iniciativa dos mercados de carbono depende da sinergia 
com outras políticas de mudanças climáticas, com vistas a assegurar que 
sua criação seja eficaz para a mudança de comportamento das pessoas 
e que essa mudança seja plenamente factível. Exemplos de setores em 
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que essa sinergia é possível são o de geração de energia elétrica e o dos 
transportes públicos.

Para alcançar a eficiência energética e aumentar o uso dos transportes 
públicos, o mercado de carbono precisa ser acompanhado por medidas 
adicionais para eliminar barreiras tarifárias e prover a infraestrutura 
necessária para a implantação de plataformas de geração de energia limpa 
e melhoria da rede pública de transportes, a fim de que a sociedade se 
sensibilize e perceba a importância do uso eficiente da energia, seja em 
casa, seja para sua locomoção.

Outra questão relevante para o sucesso dos mercados de carbono é 
o gerenciamento adequado de sua interface com as demais políticas 
de mudanças climáticas, cujos resultados podem sobrepor-se aos seus. 
Por exemplo, uma política que crie medidas que facilitem a geração 
de energia renovável e a eficiência energética pode gerar os mesmos 
efeitos dos mercados de carbono, causando, assim, uma sobreposição 
de iniciativas. O desafio é eliminar essa sobreposição, ao mesmo tempo 
que se potencializam os benefícios de cada iniciativa e minimizam-se 
seus custos.

Um último ponto importante é o impacto que as políticas de com-
pensação de emissões têm sobre o comportamento dos investidores e 
consumidores em relação aos mercados de carbono. Para minimizar esse 
impacto, os mercados de carbono devem ser usados como parte de um 
pacote de mudanças graduais nos subsídios aos combustíveis fósseis – 
por exemplo, utilizar as receitas oriundas dos mercados de carbono para 
neutralizar as barreiras políticas e econômicas à extinção desses subsídios. 

Destaca-se também que o gerenciamento das interações entre o merca-
do de carbono e outras políticas de mudanças climáticas é um processo 
vivo, que passará por mudanças e avaliações constantes para se adaptar 
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aos desafios que possam surgir, sem causar riscos à confiança dos inves-
tidores e dos consumidores. 

A criação de um mercado internacional de carbono seria um instru-
mento relevante para potencializar a redução das emissões de carbono 
no mundo, pois reduziria os custos de implantação das NDCs de cada 
país signatário do Acordo de Paris em até um terço, em 2030. Os paí-
ses mais pobres, que geram créditos de carbono negociáveis, seriam os 
maiores beneficiários, com a injeção de receitas oriundas da venda de 
seus créditos nesse mercado. 

Conclusões e propostas 

O aquecimento global e seus efeitos parecem consenso entre a maioria 
dos países signatários do Acordo de Paris, a despeito de lobbies espe-
cíficos próprios da indústria à base de petróleo e outros combustíveis 
fósseis. Ações imediatas seriam necessárias para que o aumento da 
temperatura do planeta não ultrapasse 2°C até 2050 – e de 3,7°C a 
4,8°C até 2100. 

Com base nisso, 195 países assinaram o Acordo de Paris, em que cada 
país se compromete, por meio de documentos específicos (NDCs), a 
estabelecer suas metas de redução de emissões de CO2. 

O Brasil se comprometeu a: (i) reflorestar 12 milhões de hectares de 
passivos florestais de Reserva Legal e APPs; e (ii) recuperar (incluindo 
plantio) 15 milhões de hectares de terras degradadas pela atividade 
agropecuária. Vale a pena questionar se há alguma adicionalidade na 
NDC do Brasil, uma vez que muito do que foi prometido já integra 
obrigações legais não cumpridas, desde o primeiro Código Florestal, em 
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1965, até a Política Nacional de Resíduos Sólidos, delineada em 2010, 
que previa extinção dos lixões até 2014. 

Todas essas discussões quanto ao potencial destrutivo das emissões, 
assim como os tratados internacionais acerca das mudanças climáticas, 
foram progressivamente criando esquemas, mecanismos e mercados para 
troca e precificação de carbono. Acredita-se que a efetiva implementa-
ção dos normativos pertinentes à mitigação dos efeitos das mudanças 
climáticas (Código Florestal, medidas de saneamento básico, continui-
dade da Política Nacional de Resíduos Sólidos e PNMC) pode fazer 
do Brasil um dos maiores credores de carbono do planeta, garantindo 
fluxos financeiros para investimentos diretos em projetos que removam 
CO2 da atmosfera. 
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