
Biblioteca Digital

http://www.bndes.gov.br/bibliotecadigital

 

 

 

Revista do BNDES, n. 41, jun. 2014







Revista do BNDES41
junho de 2014



Revista do BNDES, v. 1, n. 1, 1994- . Rio de Janeiro:  
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 
1994-          .
v. 
Semestral
ISSN 0104-5849

1. Economia – Brasil – Periódicos. 2. Desenvolvimento 
econômico – Brasil – Periódicos. 3. Planejamento econômico 
– Brasil – Periódicos. I. Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social.

CDD 330.05



Sumário

 7 |  O setor de acervos memoriais brasileiros 
e os dez anos de atuação do BNDES: uma 
avaliação a partir da metodologia do 
Quadro Lógico 

Fernanda Menezes Balbi
Patricia Zendron
Gustavo Marcelino

 69 |  BNDES Exim Automático: uma análise  
à luz da legislação estrangeira

Hanna de Campos Tsuchida

 99 |  O projeto de integração da África: 
aspectos físicos, comerciais, financeiros  
e de investimento

Denise Andrade Rodrigues
Ana Cláudia Caputo



 147 |  A produção de etanol pela integração 
do milho-safrinha às usinas de cana-de-
açúcar: avaliação ambiental, econômica 
e sugestões de política

Artur Yabe Milanez
Diego Nyko
Marcelo Soares Valente
Carlos Eduardo Osório Xavier
Luiz Alexandre Kulay
Cristina Guimarães Donke
Marília Ieda da Silveira Folegatti Matsuura
Nilza Patrícia Ramos 
Marcelo Augusto Boechat Morandi
Antônio Bonomi
Daniel Henrique Dario Capitani
Mateus Ferreira Chagas
Otávio Cavalett
Vera Lúcia Reis de Gouvêia 

 209 |  Amortização de déficits atuariais em 
planos de benefícios definidos

Jorge Cláudio Cavalcante de Oliveira Lima
José Ângelo Rodrigues

  257 |  Regulação econômica de infraestruturas: 
como escolher o modelo mais adequado?

Fernando Tavares Camacho
Bruno da Costa Lucas Rodrigues

  289 |  Financiamento do investimento e o 
papel dos bancos de desenvolvimento 
na perspectiva pós-keynesiana: uma 
resenha bibliográfica

Ricardo Agostini Martini



   331 |  Debêntures de infraestrutura: emissões 
realizadas e perspectivas

Daniel Wajnberg

  379 |  O corporate venturing como alternativa 
de apoio à inovação – motivações e 
benefícios

Fernando Ceschin Rieche
Lívia Ribeiro Borges de Faria

  415 |  Estimando o risco país: um modelo de 
probabilidade de default baseado em 
ratings

Henrique Fernandes Macedo
André Luiz de Souza Guimarães
Vicente de Souza Cardoso
Jorge Cláudio Cavalcante de Oliveira Lima

  435 |  Estimação de Value at Risk para 
horizontes superiores a um dia por meio 
dos processos estocásticos GARCH e 
APARCH combinados com simulação de 
Monte Carlo

Guilherme Fernandes Sanches

  481 |  Pactos em moeda estrangeira ou 
com reajuste indexado em moeda 
estrangeira

Rodrigo Rabelo Tavares Borba

495 |  Comunicações





p. 7-68

* Respectivamente, contadora, gerente e estagiário do BNDES. Os autores agra-
decem as contribuições a Marina Gama, Isabel Cavalcanti, Gustavo Mello, 
 Melissa Cabral, Tânia Deodato, Ana Paula Bernardino, Luciane Gorgulho e 
dois pareceristas anônimos e, em especial, agradecem aos integrantes da Ge-
rência de Efetividade e Emprego do Departamento de Avaliação, Inovação e 
Conhecimento da Área de Planejamento (AP/DEINCO) – Roberto de Oliveira, 
Guilherme Costa e Leonardo de Oliveira. Eventuais erros remanescentes são de 
inteira responsabilidade dos autores. Este artigo é de exclusiva responsabilidade 
dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES.

** Professora da Universidade Federal da Bahia (UFBA), especialista em Bibliote-
conomia, Arquivologia e Linguística.

O setor de acervos memoriais 
brasileiros e os dez anos de atuação 
do BNDES: uma avaliação a partir da 
metodologia do Quadro Lógico

Fernanda Menezes Balbi
Patricia Zendron
Gustavo Marcelino*

“O arquivo é a memória e esta, por sua vez, tem potencialidade 

para informar e alterar a realidade presente”

Zeny Duarte**

Resumo

Os diversos tipos de acervos registram a identidade e a diversidade 
cultural dos países e são fonte primária de informação para um con-
junto de produtos e serviços. A preservação de acervos justifica-se 
como atividade fundamental para o ciclo de produção, distribuição 
e acesso à cultura e ao conhecimento, permitindo o desenvolvimen-
to de cadeias produtivas, especialmente da economia criativa. Nesse 
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contexto, o BNDES apoia a preservação de acervos memoriais desde 
2004. O total investido supera R$ 100 milhões, referentes a quase 140 
projetos, o que torna o Banco uma das mais importantes instituições 
apoiadoras desse segmento no país. O presente artigo se propôs a di-
vulgar e avaliar os principais resultados da atuação do BNDES em 
acervos, por meio de editais públicos, que foram o principal instru-
mento utilizado. Com base no histórico do setor e na metodologia do 
Quadro Lógico, foi possível analisar a evolução da política de apoio. 
Duas diretrizes relevantes foram identificadas e analisadas: (a) estan-
car processos avançados de má conservação, presentes em projetos de 
menor complexidade e geograficamente distribuídos; e (b) valorizar 
a importância de ações focadas na preservação preventiva e na sus-
tentabilidade das instituições, seja por atuar diretamente para evitar 
riscos e dar acesso ao acervo, seja por buscar o fortalecimento das 
instituições para habilitá-las a garantir a continuidade de suas ações 
de preservação. Essa reflexão permitiu concluir sobre elementos rele-
vantes para a futura atuação do BNDES no setor.

Abstract

Several memorial collections register the cultural identity and 
diversity of countries, in addition to being the primary source 
of information for a range of products and services. Preserving 
memorial collections is essential for producing, distributing and 
accessing culture as well as knowledge, enabling the development 
of production sectors, especially in the creative economy. Within 
this context, the BNDES has provided support to preserve memorial 
collections since 2004, with total investments surpassing R$ 100 
million for almost 140 projects. This makes the Bank one of the most 
important institutions that support this segment in the country. This 
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article seeks to present and assess the main results of the BNDES’ 
efforts towards memorial collections through public selections, which 
were the main instrument employed. Beginning with the history 
of the sector and based on the Logical Framework methodology, 
it was possible to analyze the evolution of the support policy. Two 
important guidelines were identified and analyzed: (a) putting a stop 
to advanced processes that promoted poor conservation, present in 
less complex projects and geographically distributed; and (b) giving 
importance to efforts focusing on preventative preservation and the 
sustainability of institutions, whether directly seeking to avoid risks 
and open access to the collections, or focusing on strengthening 
institutions to help them guarantee the continuity of preservation 
efforts. This reflection helped establish the elements that are 
important for the BNDES’ future efforts in the sector.
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Introdução

Em dez anos de atuação no setor de acervos, o BNDES acumulou 
a experiência setorial necessária para contribuir na construção de 
uma política pública para a preservação e o acesso aos acervos me-
moriais brasileiros. 

Sua participação inicial como patrocinador, focado em grande nú-
mero de projetos pequenos e de reduzido valor, evoluiu para atuação 
como importante parceiro estratégico habilitado a oferecer instru-
mentos de apoio financeiro capazes de promover ações de maior va-
lor e complexidade e mais recentemente passou a incluir o fomento 
de ações estruturantes para o setor.

Esse histórico transformou o Banco em uma das mais importantes 
instituições apoiadoras desse segmento no país, tanto pela pertinên-
cia e regularidade de sua ação quanto pelos recursos já investidos, 
cujo montante de R$ 103 milhões1 é representativo para o setor.2

Este artigo tem como objetivos mostrar um panorama do setor de 
acervos memoriais e fazer uma análise da atuação do BNDES desde 
o ano de 2004. A segunda seção, O setor de acervos memoriais, após 
esta introdução, aborda a caracterização do setor e o histórico da 
participação do Estado brasileiro como principal agente de preser-
vação da memória nacional. A seção seguinte, Atuação do BNDES, 
faz um relato analítico da atuação do BNDES por meio tanto do uso 
de chamada pública quanto da contratação de projetos estruturantes. 
Na quarta seção, Efetividade do apoio, o artigo utiliza a metodologia 
do Quadro Lógico (QL) para realizar uma análise sistemática das 

1 Investidos de 2004 a 2013 em 136 projetos classificados por editais e em três 
projetos fora do edital.

2 De 2004 a 2013, o total captado pelo Programa Nacional de Incentivo à Cultura 
do Ministério da Cultura para ações no segmento de preservação de acervos 
memoriais totalizou R$ 230 milhões.
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categorias financiáveis e dos resultados, bem como avalia a efetivi-
dade das ações no apoio ao setor, por meio do principal instrumento 
de atuação, qual seja, as chamadas públicas. Na última seção, Con-
siderações finais e elementos para a futura política de atuação do 
BNDES, são apresentadas as considerações finais e os elementos 
relevantes para a futura atuação do BNDES no setor.

O setor de acervos memoriais

A memória pode ser preservada em um número imenso de diferen-
tes suportes, como livros, arquivos e obras de arte. Toda e qualquer 
instituição depositária dessas coleções torna-se responsável pela 
guarda e pela preservação desse conhecimento, que, de fato, perten-
ce à sociedade. A evolução da atuação do Estado brasileiro no setor 
de acervos memoriais confunde-se com a história de seu principal 
órgão executivo de preservação, o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan), e caracteriza-se por ações de política 
pública que têm sido aplicadas em esforço de superar as principais 
dificuldades desse setor.

Com o objetivo de contextualizar o apoio do BNDES, são apre-
sentados a seguir o histórico e a caracterização do setor de preserva-
ção de acervos memoriais no Brasil.

Caracterização do setor de acervos memoriais

Acervos memoriais são bens patrimoniais, pertencentes ou sob a 
guarda de um indivíduo ou uma instituição, pelos quais se pode ter 
acesso a informações valiosas de várias áreas do saber [Silva (2010)], 
de forma a preservar a identidade e a memória de uma comunidade. 

Em princípio, qualquer pessoa ou instituição possuidora de acer-
vos históricos torna-se elegível para ser detentora de acervos me-
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moriais. Considerando a variedade de suportes possíveis e a diver-

sidade de instituições de guarda, cada qual com procedimentos e 

lógicas particulares, tem-se, ao fim, um conjunto não coeso e de 

difícil parametrização. Apesar da dificuldade de estabelecer o uni-

verso de instituições e o volume de seus acervos, abordam-se quatro 

grupos dos principais depositantes de acervos memoriais: arquivos, 

cinematecas, museus e bibliotecas.

Quadro 1

Principais depositantes de acervos memoriais

a) Arquivos Arquivos públicos

Os acervos arquivísticos caracterizam-
se por um conjunto de documentos 
textuais, iconográficos (imagens), 
sonoros, audiovisuais ou naturais 
(arqueológicos). Encontram-se 
depositados em instituições públicas e 
privadas, distribuídas geograficamente 
e provenientes de diferentes origens. 
Apesar da dificuldade de mapeamento 
dessas instituições, identificam-se três 
tipos de instituições que se dedicam, 
prioritariamente ou subsidiariamente, 
à preservação.

No Brasil, existem arquivos públicos 
ligados às três esferas executivas. Criado 
em 1838, o Arquivo Nacional encontra-se 
subordinado ao Ministério da Justiça. 
Ele é responsável por implementar 
e acompanhar a política nacional de 
arquivos e realiza a gestão do patrimônio 
documental brasileiro. Na esfera 
estadual, existem 26 arquivos públicos 
(Rondônia não possui arquivo público). 
Na esfera municipal, apenas 60 dos 5.570 
municípios têm arquivo público, e destes, 
apenas nove localizam-se em capitais.*

Instituições do Poder Público

Centros de documentação dos entes 
públicos e fundações e institutos 
vinculados às três esferas de poder, 
como:

do Ministério da Educação

da Marinha, da Aeronáutica, das 

(Continua)
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Arquivos privados

Os exemplos mais representativos são 
arquivos eclesiásticos, institutos históricos 
e geográficos, universidades, coleções 
familiares e temáticas.

b) Cinematecas

Considerada como acervo arquivístico, a documentação audiovisual encontra-se 
depositada em instituições como cinematecas, museus de imagem e som e centros 
de documentação. No Brasil, a instituição de maior destaque é a Cinemateca 
Brasileira. Originalmente privada, foi incorporada ao governo federal em 1984. 

com a participação de mais de trinta instituições, públicas e privadas, em todo o 
Brasil. A Cinemateca Brasileira possui o maior acervo de imagens em movimento da 
América Latina. Ele é formado por cerca de 200 mil rolos de filmes, que correspondem 

registros familiares, nacionais e estrangeiros, produzidos desde 1895.

c) Museus

Os acervos museológicos são compostos de conjuntos de testemunhos materiais, 
nos mais diversos suportes, que se encontram sob a proteção de um museu ou de 

Museus em números, 

Brasil contava com pouco mais de 3 mil museus, públicos e privados, mapeados 

MinC (2010)], observa-se um crescimento expressivo do número de museus 
inaugurados, sobretudo nas três últimas décadas. Em 2010, existiam cinco vezes 
mais museus do que na década de 1970 e duas vezes mais que no início da década 
de 1990. De 2010 até o momento, mais duzentos museus foram mapeados, o que 
indica um potencial de crescimento do segmento nos próximos anos.  

d) Bibliotecas

Os acervos bibliográficos são o conjunto de obras impressas, incluindo livros e 
periódicos. Nesse segmento, são apresentados dados exclusivamente das bibliotecas 
cujos acervos também possuam obras raras e especiais, uma vez que se trata da 

Guia do patrimônio nacional 
de acervos raros e antigos
Biblioteca Nacional, em 2012, o Brasil possuía um total de 355 bibliotecas públicas e 
privadas, identificadas e catalogadas com obras raras e especiais. Desse total, apenas 
168 tinham seus inventários de obras raras e especiais cadastrados no Catálogo do 

mil registros. Estima-se que, após a conclusão desse inventário, a quantidade de livros 
raros e especiais possa superar os 40 mil registros.

Fonte: Elaboração própria.
* Capitais que possuem arquivo público são Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), 
Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), 
Salvador (BA), São Paulo (SP) e Vitória (ES).

(Continuação)
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Ações de preservação de acervos memoriais

Políticas públicas3

Além do histórico de atuação do Iphan, autarquia federal que atua 
na preservação do patrimônio edificado e dos sítios arqueológicos, 
assim como na preservação de acervos memoriais, alguns aspec-
tos da política pública federal são descritos cronologicamente nesta 
seção. A sequência de apresentação auxilia na compreensão da di-
nâmica do setor e no entendimento dos principais problemas encon-
trados atualmente, como a dificuldade de estabelecer políticas de 
longo prazo, a escassez de recursos, a dificuldade de garantir padro-
nização normativa e o desafio da introdução de novas tecnologias 
de digitalização. Um relato mais detalhado do histórico do Iphan é 
mostrado no Apêndice 2.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Na maior parte dos mais de 75 anos de existência, o Iphan priorizou 
em suas ações o patrimônio edificado em detrimento dos demais 
registros, como os bens móveis e documentais. A isso, somaram-se 
as dificuldades orçamentárias, um ambiente de pouca infraestrutu-
ra e o escasso número de profissionais capacitados para lidar com 
a conservação preventiva. Em grande medida, os acervos ficaram 
limitados a receber intervenções de urgência, por meio de um trata-
mento exclusivamente curativo.

Gradualmente, observaram-se avanços conceituais que valoriza-
vam os registros documentais dentro da instituição, o que contribuiu 
para a adoção de uma política de preservação de “longo prazo”, com 

3 Botelho (2001); Brant, J. (2010); Brant, L. (2004); Hollanda (2013); Kich (2010); 
e Malaguti (2012).
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a criação de laboratórios técnicos, a discussão de grades curriculares 
e ações de formação profissional. Posteriormente, uma reestrutura-
ção administrativa possibilitou o incremento do corpo funcional e a 
criação de unidades especializadas, como a Área de Bens Imateriais 
e a Coordenação-Geral de Pesquisa e Documentação (Copedoc). 
Merece destaque, ainda, a participação do órgão nas duas edições 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) das Cidades 
Históricas,4 cujo orçamento previsto da segunda edição chega ao 
montante inédito de R$ 1,6 bilhão.5

Em resumo, o histórico do Iphan mostra que as tentativas de 
desenvolver ações coordenadas no âmbito de uma política de 
ações preventivas e de longo prazo foram inicialmente restrin-
gidas pela infraestrutura subdimensionada para as demandas do 
setor, por um quadro técnico reduzido e por escassos recursos 
orçamentários. Atualmente, resta o desafio de calibrar o foco 
conferido ao patrimônio edificado e buscar oportunidades para 
maximizar o uso dos acervos memoriais como instrumento de 
desenvolvimento, de modo a cumprir com suas responsabilidades 
de órgão de preservação nacional.

Leis de incentivo e ações de fomento à cultura

Na tentativa de criar novas fontes de recursos, foi promulgada a pri-
meira lei de incentivos fiscais para a cultura em 1986. A Lei 7.505, 
de 2 de junho, ficou conhecida como Lei Sarney e funcionava por 

4 O PAC Cidades Históricas é uma ação governamental de recuperação de cida-
des históricas. Mais detalhes constam do Apêndice 2.

5 Recursos previstos serão aplicados em 44 cidades históricas, dos quais R$ 1,3 
bilhão geridos pelo Iphan para edificações públicas e R$ 300 milhões, para 
proprietários de imóveis tombados em cidades históricas que queiram revitali-
zar o prédio de acordo com as normas do tombamento de uma linha de crédito 
na Caixa Econômica Federal (CEF). Mais informações estão disponíveis em: 
<http://www.Iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=3702)>.
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meio do mecanismo de renúncia fiscal. Por causa da forma como 
foi estruturada, a lei recebeu muitas críticas durante seu período 
de vigência e acabou sendo extinta em 1990, no início do governo 
Fernando Collor.

Em 23 de dezembro de 1991, foi promulgada a Lei 8.313, que 
instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) com 
base em incentivos fiscais. A nova lei, um aprimoramento da Lei 
Sarney, ficou conhecida como Lei Rouanet. Lentamente, os novos 
recursos financeiros injetados na cultura, inclusive com projetos 
de preservação de acervos, transferiram para a iniciativa privada 
o poder de decisão sobre o que deveria ou não receber recursos 
públicos incentivados, nesse caso, pelo Pronac. As leis de incentivo 
tornaram-se a política cultural do  Ministério da Cultura (MinC), 
e por mais de uma década o governo não elaborou propostas ou 
diretrizes de gestão pública para o campo da cultura.

A partir de 2003, verificaram-se “esforços do MinC para 
adequar-se, em termos de diretrizes, estrutura, instrumentos e 
orçamento, à nova política e à realidade da produção cultural 
brasileira” [Nussbaumer (2012, p. 8)], com o lançamento de 
programas, como o Programa Mais Cultura, que, entre outras 
ações, criou os Pontos de Cultura; e uma rede articulada de cen-
tros de desenvolvimento de projetos para a promoção e a difu-
são da cultura [Agostinho (2011)]. Em 2010, foi criado o Pro-
grama Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura ( Procultura), 
instituído com a finalidade de reavaliar os mecanismos de fi-
nanciamento, inclusive a distribuição dos recursos de renún-
cia fiscal. Vale destacar a instituição de dotações orçamentárias 
para o Fundo Nacional de Cultura, mecanismo previsto na Lei 
Rouanet e até então pouco utilizado, que passou a ser o prin-
cipal mecanismo de financiamento, com 40% do orçamento do 
MinC [Nussbaumer (2012)].
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Por fim, foi observado significativo aumento do número de edi-
tais lançados não só pelo MinC,6 mas também por empresas estatais, 
que, por meio das leis de incentivo à cultura, ofereceram patrocí-
nio a projetos culturais, como Petrobras, Caixa Econômica Federal, 
Eletrobras, Casa da Moeda e Correios. Empresas privadas, como 
Natura, Oi e Vale, também têm realizado ações de patrocínio com 
recursos incentivados, por meio do mecanismo de edital. Para ilus-
trar os impactos dessa política, nos últimos dez anos um montante 
de R$ 230 milhões foi captado com incentivos da Lei Rouanet para 
ações de preservação de acervos.

Conselho Nacional de Arquivos (Conarq)

Criado em 1991, o Conarq é um órgão vinculado ao Arquivo Na-
cional, do Ministério da Justiça. O conselho tem por finalidade 
“definir a política nacional de arquivos públicos e privados, bem 
como exercer orientação normativa visando à gestão documental 
e à proteção especial aos documentos de arquivo”. O órgão reúne 
representantes dos três poderes e dos arquivos públicos federais, 
estaduais e municipais. O Conarq tem contribuído com a produção 
de requisitos e regulamentações de referência, que servem de mo-
delo a ser aplicado nas ações de preservação e gestão arquivística 
de documentos.

Outro passo importante foi dado com a Resolução 28, de abril de 
2010, do Conarq, que dispõe sobre a adoção de recomendações e 
diretrizes gerais para concepção e execução de projetos e programas 
para digitalização de documentos arquivísticos permanentes.

6 Editais lançados com recursos do orçamento. Segundo a publicação Oito 

anos de cultura: as políticas do Ministério da Cultura de 2003 a 2010, o nú-
mero de editais e de contemplados subiu de 13 e 150 (2003), para 98 e 5.013 
(2009), respectivamente.
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Plano Nacional de Cultura (PNC)7

Tendo em vista o decisivo papel da cultura como instrumento 
de ação social sob a responsabilidade do Estado, ratificado nos 
Artigos 2158 e 2169 da Constituição Federal, foi estabelecido e 
instituído o PNC, por meio da aprovação, respectivamente, da 
Emenda Constitucional 48, em julho de 2005, e da Lei 12.343, 
em dezembro de 2010.10

A lei que instituiu o PNC determinou a elaboração de metas plu-
rianuais, de forma a viabilizar o acompanhamento das ações estraté-
gicas. Pela primeira vez, em quase trinta anos de existência, o MinC 
passou a ser regido por objetivos planificados por meio da discussão 
com a sociedade. Em 2011, após uma extensa agenda de consulta 
pública, 53 metas11 foram divulgadas para um período de dez anos.

Algumas metas referem-se diretamente aos acervos memoriais, 
como modernização de bibliotecas e museus, digitalização de 
acervos, ações de fomento à pesquisa e acessibilidade. Também 
importa destacar a meta 41, em que 100% das bibliotecas públicas 

7 As proposições e os desafios do Plano Nacional de Cultura estão descritos em 
cinco capítulos, que apresentam 14 diretrizes e 36 estratégias. Informações dis-
poníveis em <www.cultura.gov.br>.

8 Art. 215 – O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais 
e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais.

9 Art. 216 – Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza ma-
terial e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de re-
ferência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira.

10 Destaca-se o Decreto 5.520, de agosto de 2010, que instituiu o Sistema Fe-
deral de Cultura, considerado o primeiro passo para a formação do Sistema 
Nacional de Cultura (SNC), cuja rede será responsável pela implementação, o 
acompanhamento e a avaliação do Plano Nacional de Cultura.

11 Metas disponíveis em <http://pnc.culturadigital.br/wp-content/uploads/2012/02/
METAS_PNC_final.pdf>.
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e 70% dos museus e arquivos deverão disponibilizar informações 
sobre seu acervo no Sistema Nacional de Informações e Indicado-
res Culturais (SNIIC).12

Política Nacional de Museus

Lançada em maio de 2003, a Política Nacional de Museus define 
eixos13 de atuação alinhados à valorização do acesso e da preser-
vação de acervos memoriais. Em sua maioria, a política de apoio 
do  BNDES encontra-se aderente a ela. Um dos primeiros desdo-
bramentos da política foi a criação do Departamento de Museus e 
Centros Culturais, no âmbito do Iphan e do Sistema Brasileiro de 
Museus (SBM).14 Na ocasião, o setor museológico brasileiro passou 
a ter representatividade política e uma agenda de trabalho, que re-
sultou em 2009 na criação do Instituto Brasileiro de Museus.

Com o objetivo de assegurar a implantação de conceitos e de prá-
ticas museológicas, essenciais para a regulamentação e o reconhe-
cimento público dos museus, seja os implantados pelo Estado ou 
por iniciativa privada, foram instituídos o Estatuto de Museus e o 
Plano Nacional Setorial de Museus. O resultado foi um conjunto 
de propostas que apontaram ações a serem desenvolvidas até 2020, 
alinhadas ao PNC.

12 O SNIIC é um repositório digital da cultura brasileira, operado pelo MinC, que 
compartilha de forma pública informações integradas e padronizadas de insti-
tuições públicas e privadas de todo o Brasil.

13 Eixos do PNC: gestão e configuração do campo museológico; democratiza-
ção e acesso aos bens culturais; formação e capacitação de recursos huma-
nos; informatização de museus; modernização de infraestrutura museológi-
ca; financiamento e fomento para museus; e aquisição e gerenciamento de 
acervos museológicos.

14 Instituído pelo Decreto 5.264, de 5 de novembro de 2004, o SBM propõe a or-
ganização, a gestão e o desenvolvimento dos museus e processos museológicos 
no país.
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Ações complementares

No contexto dessas ações, o MinC tem investido no apoio institu-
cional a grandes feiras, festivais e mostras audiovisuais, fonográfi-
cas, literárias e de artes visuais, entre outros. Observa-se crescente 
participação do Brasil em grandes eventos internacionais15 do setor, 
inclusive naqueles que apresentam a cultura brasileira como poten-
cial insumo para geração de riqueza.

Digitalização de acervos memoriais

Nos últimos anos, com a proliferação da internet e o barateamento 
dos equipamentos capazes de acessar os arquivos digitalizados, o 
setor de acervos memoriais está diante de uma oportunidade va-
liosa para viabilizar maior acesso à documentação e à cultura em 
meio digital e para garantir a presença qualificada de conteúdos do 
patrimônio cultural da língua portuguesa na rede mundial. As ins-
tituições de guarda têm multiplicado esforços em projetos de digi-
talização. Entretanto, o que se verifica são iniciativas isoladas, sem 
integração a uma política setorial e, aparentemente, sem atender aos 
padrões de interoperabilidade16 e cuidados de manutenção no longo 
prazo dessas informações em meio digital.

No atual contexto de expansão da cultura digital no Brasil, tornou-
-se urgente a definição de uma política pública para a digitalização 
de acervos memoriais. Tal política de relevância nacional deveria 
envolver não só os três níveis da federação, mas também instituições 
privadas comprometidas com a guarda de acervos.

15 Como exemplo, a 23ª Conferência Geral do Conselho Internacional de Museus 
(Icom), maior evento do mundo da área de museus sediado em agosto de 2013 
no Rio de Janeiro. 

16 Interoperabilidade – Capacidade de integração e troca de dados entre sistemas, pla-
taformas de hardware e software previamente instalados ou a serem instalados.
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O tema está previsto no PNC, que, no item 3.1.17 do seu ane-
xo “Diretrizes, estratégias e ações”, indica a necessidade de imple-
mentação de “uma política nacional de digitalização e atualização 
tecnológica de laboratórios de produção, conservação, restauro e 
reprodução de obras artísticas, documentos e acervos culturais man-
tidos em museus, bibliotecas e arquivos, integrando seus bancos de 
conteúdos e recursos tecnológicos”.

Conscientes desse desafio, o MinC e a Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa (RNP)17 iniciaram uma agenda de discussão em eventos com 
representantes do setor para subsidiar a formulação de uma ampla po-
lítica pública de digitalização. Um dos resultados desses cinco anos de 
discussão foi o avanço na compreensão mais profunda de problemas, 
como direito autoral, e de questões técnicas de digitalização, como 
formatos e padrões de metadados. O Quadro 2 lista três princípios 
aderentes às principais diretrizes consagradas em nível internacional.

Quadro 2

Princípios para uma política pública de digitalização

software livre (open source software livre permite aos usuários 
executar, produzir cópias ou modificar o sistema. Aplica-se ao conjunto de licenças 
padronizadas para uma gestão aberta e compartilhada de conteúdos. A utilização do 
software livre tem sido referendada como recurso estratégico do governo eletrônico.**

compartilhamento. O meio digital promove um ambiente de colaboração 
entre as instituições de guarda memorial, não só por promover a comunicação 
via internet (e-mail, fóruns de discussão etc.), como também por permitir o 
compartilhamento de soluções, sistemas e acervos. Não por acaso, a internet 
fundamenta todo o seu funcionamento em protocolos, que são, em última 
instância, acordos básicos de cooperação. A promoção sustentável de um 
programa de digitalização de acervos memoriais depende do compartilhamento 
de recursos, principalmente de infraestrutura tecnológica, mas também 
de pessoal especializado nas diversas etapas que envolvem digitalização e 
disponibilização de conteúdos digitais. Outro benefício é evitar o desperdício de 
recurso e tempo, pela incorporação das melhorias e contribuições do grupo.

17 A RNP é uma organização social federal que tem contrato de gestão com o Mi-
nistério de Ciência e Tecnologia, mas que é mantida por um programa federal 
que inclui outros ministérios, como Ministério da Educação (MEC) e MinC.

(Continua)



22 Revista do BNDES 41, junho 2014

linked open data, cuja tradução livre é “dados abertos 

datasets (conjunto de dados) 
cujos dados estão vinculados entre si. Na figura, os indivíduos e organizações 
que fazem parte da comunidade aberta estão representados por círculos. As 
publicações digitais geradas por cada participante da rede, representadas pelas 
setas, podem ser compartilhadas, independentemente entre os pontos, de acordo 
com os protocolos em vigor.

Fonte: Elaboração própria.

* Guia Livre do Governo Federal – Trata-se de um guia de referência para 
conduzir ações de migração de sistemas proprietários para software livre. (http://
www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/guia-livre).

** De acordo com o decreto da Presidência da República, de 29.10.2003.

Figura 1

Parte do diagrama da nuvem de LOD

Fonte: Linking Open Data cloud diagram, de Richard Cyganiak e Anja Jentzsch. 
Mais informações estão disponíveis em: <http://lod-cloud.net/>.

(Continuação)
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No princípio do debate no MinC, havia uma proposta de solu-

ção tecnológica com base no desenvolvimento de um protocolo 

único, cuja arquitetura e plataforma agregariam os conteúdos de 

todos os repositórios digitais das instituições de guarda memo-

rial. Recentemente, ocorreu o deslocamento desse modelo, ao ser 

constatado que os grandes projetos globais de acervos digitais, 

como o caso da União Europeia (Europeana)18 e dos Estados Uni-

dos (DPLA),19 enfatizam não um modelo tecnológico único, mas 

a interoperabilidade entre diferentes plataformas (banco de da-

dos) já existentes.

Apesar de contribuir para o processo de tomada de decisão dos 

órgãos da administração pública federal envolvidos com a agenda 

de digitalização de acervos memoriais, esse conhecimento ainda 

não produziu os resultados esperados, pois o que ainda se vê é um 

elevado grau de fragmentação dos repositórios digitais20 nas diver-

sas instituições que integram o Sistema MinC, e pouco se avançou 

no sentido de prover a necessária articulação para a elaboração 

de um plano nacional para acervos digitais. Não obstante, esfor-

ços têm sido realizados para propor modelos de digitalização, que 

poderão contribuir para formulação de uma política nacional, dos 

quais destacamos:

18 Europeana – Biblioteca virtual, cuja plataforma abriga cerca de 2 milhões de itens 
digitalizados, provenientes das bibliotecas nacionais dos países que compõem a 
União Europeia. Mais informações estão disponíveis em: <www.europeana.eu>

19 Digital Public Library of America (DPLA), rede formada pela Biblioteca do 
Congresso Americano e por bibliotecas acadêmicas, entre outras instituições. 
Reúne 2,4 milhões de itens digitalizados. Mais informações estão disponíveis 
em: <www.dp.la>.

20 Segundo o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), 
repositórios digitais são bases de dados on-line que reúnem de maneira organi-
zada arquivos de diversos formatos.
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Rede da Memória Virtual Brasileira21

Em 2004, a Fundação Biblioteca Nacional (BN) iniciou, com o apoio da 
Finep – Inovação e Pesquisa,22 um projeto inovador para criar uma rede 
compartilhada com inventário, imagens e documentos relativos à histó-
ria do Brasil, suas expressões artísticas, literárias e culturais. A Rede da 
Memória Virtual Brasileira funciona por meio de parcerias com insti-
tuições de guarda de acervo e produção de conhecimento com vistas à 
racionalização do uso de tecnologias, de forma que as instituições par-
ceiras do projeto que não detenham laboratórios de digitalização pos-
sam disponibilizar por meio do repositório digital da BN seus acervos e 
bases de dados, o que gera a otimização no acesso e na busca de infor-
mações pelos usuários. Como coordenadora do projeto, a BN orienta e 
auxilia as instituições a selecionar, tratar os arquivos digitais e divulgar 
seus acervos, além de realizar a digitalização do material selecionado 
quando a instituição de guarda não dispõe de estrutura para fazê-lo.

Rede Memorial23

Em setembro de 2011, durante a conferência Estratégias para a Pre-
servação e o Acesso à Informação, sobre tecnologia, cultura e me-
mória, na cidade do Recife, representantes de 31 instituições deci-
diram estabelecer uma rede nacional, denominada Rede Memorial, 
por meio de uma carta de princípios para sustentar uma política de 
digitalização dos acervos memoriais e de procedimentos para a con-
formação de um ciberespaço colaborativo de trabalho.

21 Mais informações estão disponíveis em: <http://redememoria.bn.br>.
22 A Finep – Inovação e Pesquisa é uma empresa pública de fomento a ciência, 

tecnologia e inovação em empresas, universidades e outras instituições públicas 
ou privadas, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

23 Mais informações estão disponíveis em: <http://redememorial.org.br/carta-do-
-recife-pt/>.
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Atualmente, a Rede Memorial já conta com mais de cem ins-
tituições signatárias, entre elas representantes do Sistema MinC, 
centros de documentação de universidades, museus, Arquivo Na-
cional, arquivos públicos estaduais, além de importantes bibliote-
cas, como a Biblioteca Mário de Andrade e a Brasiliana Mindlin 
(Universidade de São Paulo).

Como exemplo de experiência inédita, a Rede Memorial destaca-
-se por ser uma rede de instituições públicas e privadas, que par-
tilham inúmeros problemas comuns e buscam impulsionar um es-
forço de cooperação e de genuína solidariedade, cuja vinculação é 
voluntária. A única prerrogativa de adesão é a concordância com 
princípios de conduta alinhados a uma política de acesso público, 
compromisso com o compartilhamento e padrões e normas para 
preservação digital. Vale ainda citar a experiência acumulada pelas 
instituições participantes que efetivamente têm se envolvido com a 
digitalização de seus próprios acervos.

O BNDES acompanha a evolução da Rede Memorial desde sua 
criação e hoje articula, com atores do setor, a elaboração de um proje-
to-piloto voltado para digitalização de acervos memoriais, com alcan-
ce nacional e aplicação das diretrizes internacionalmente consagradas.

Atuação do BNDES

No decorrer de uma década de apoio financeiro, pode ser observada 
uma evolução na forma de atuação setorial do BNDES, na qual a 
ótica de patrocínio foi substituída pela vocação de parceria estraté-
gica, contribuindo para a formulação de políticas públicas e para a 
elaboração de operações estruturantes para o setor. 

Nesse período, duas modalidades de apoio foram utilizadas pelo 
BNDES – os editais públicos e os projetos estruturantes –, cada qual 
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voltado para objetivos distintos. Por meio de editais públicos, foram 
investidos cerca de R$ 48 milhões, referentes a 136 projetos classifi-
cados, cujos acervos estão abrigados em museus históricos, museus 
de arte sacra, bibliotecas, arquivos históricos, arquivos científicos e 
centros universitários, entre outros, distribuídos por todas as regiões 
do país. Tal volume de projetos apoiados merece destaque em um 
setor que mostra grande dificuldade para captação de recursos. 

Os outros R$ 55 milhões destinaram-se a projetos, de caráter es-
truturante, voltados para o fortalecimento de instituições culturais 
de relevância nacional e para a preservação do patrimônio cultural.

Editais públicos do Programa de Preservação de Acervos

Apresentação

O apoio do BNDES ao setor foi implementado em 2004 por meio da 
publicação do 1º Edital do Programa de Preservação de Acervos. A 
primeira edição contou com a parceria técnica do MinC, por meio 
do Iphan. A partir de então, o BNDES atuou sistematicamente por 
meio do lançamento de outras quatro edições.

A atuação por meio de editais públicos pode ser dividida em 
dois períodos distintos, de acordo com os objetivos almejados pelo 
 BNDES. Nas primeiras quatro edições (2004, 2005, 2006 e 2008), a 
estratégia de atuação do BNDES restringia-se às ações focadas em 
determinado acervo ou coleção, buscando mais diretamente a sua 
preservação. Posteriormente, convencionou-se denominar esse tipo 
de apoio de Modalidade Individual. 

A partir de 2010, o Banco identificou a necessidade de ampliar 
as possibilidades de atuação e oferecer apoio a projetos de maior 
complexidade e valor. Na quinta edição (2010-2011), foi criada a 
Modalidade Âncora, que estrutura uma nova forma de apoio com 



27O setor de acervos memoriais brasileiros e os dez anos de atuação do 
BNDES: uma avaliação a partir da metodologia do Quadro Lógico

o objetivo de suprir a carência do setor por projetos de maior en-
vergadura. O ingresso da Modalidade Âncora viabilizou o apoio a 
projetos de maior complexidade e valor e também potencializou um 
ambiente de compartilhamento e articulação entre as instituições de 
guarda, tanto internamente quanto junto a seus pares.

Com a Modalidade Âncora, o BNDES ofereceu uma modelagem 
de captação de projetos inédita, ao admitir que o proponente apre-
sentasse em pleito único um conjunto de projetos aglutinados ou 
em rede. No “Aglutinado”, um conjunto de acervos, independentes 
entre si, é aglutinado em uma operação única, em razão de algum 
elemento comum (temático, geográfico etc.). Esse tipo pode ser ilus-
trado por uma universidade que tem acervos em bibliotecas, arqui-
vos e museus e envia um projeto único reunindo subprojetos para 
cada uma das coleções. No “Rede”, o projeto consiste em replicar 
ações bem-sucedidas em diversas instituições, departamentos, seto-
res etc. Como exemplo, pode-se citar a instalação de uma plataforma 
de acesso digital em operação em uma rede de instituições que ainda 
não conta com projetos de digitalização de acervos.

A partir da quinta edição do edital, a aprovação24 dos projetos 
também passou a atender a uma lista de cadastro reserva, de modo 
que os projetos deixaram de ser aprovados em bloco único após a 
avaliação da Comissão de Seleção25 e passaram a seguir os procedi-

24 Para aprovação, as operações são avaliadas pelo Comitê de Projetos Culturais 
(CPC), deliberadas pelo Comitê de Enquadramento, Crédito e Mercado de Ca-
pitais (CEC) e, após análise da equipe técnica e eventuais ajustes na proposta 
original, são submetidas à apreciação da Diretoria do BNDES.

25 A Comissão de Seleção é constituída de três especialistas setoriais contratados, 
um representante do Ministério da Cultura e três representantes do BNDES. 
Quanto aos especialistas, vale registrar que, em cada edição, trinta profissionais 
são indicados por parceiros estratégicos, como Biblioteca Nacional, Arquivo 
Nacional e MinC. Após avaliação dos currículos, três especialistas são escolhi-
dos pelo BNDES.
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mentos usualmente praticados pelo BNDES, resultando na aprecia-
ção paulatina dos projetos ao longo dos anos seguintes.

Análise das inscrições

Nesta seção, os dados da quinta edição serão apresentados separada-
mente, justamente pela inclusão da Modalidade Âncora, por causa da 
ampliação do perfil e do valor do apoio oferecido pelo BNDES.

Nas primeiras quatro edições, foram recebidas 1.118 inscrições. A 
região que mais apresentou projetos foi a Sudeste, com 51% das ins-
crições, seguida de Sul (21%), Nordeste (19%), Centro-Oeste (5%) 
e Norte (4%). Vale destacar que as cinco regiões apresentaram um 
cenário em que poucos estados tiveram participação expressiva de 
cerca de 50% do número de inscrições da região, o que indica de-
sequilíbrio intrarregional e a predominância de apenas oito estados 
que participaram com 62% das inscrições. Estima-se que as inscri-
ções concentram-se em poucos estados por serem os mais populosos 
e por contarem com uma quantidade maior de equipamentos cultu-
rais, como visto na Tabela 1.

Tabela 1

Estados com maior número de inscrições por região (2004-2013)

Destaques por região Nº de inscrições Participação (%)

Centro-Oeste 57 100

18 32

Mato Grosso 15 26

Outros 24 42

Nordeste 210 100

Bahia 59 28

39 19

Outros 112 53

(Continua)
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Destaques por região Nº de inscrições Participação (%)

Norte 45 100

25 56

Outros 20 44

Sudeste 573 100

Rio de Janeiro 224 39

183 32

Outros 166 29

Sul 233 100

133 57

Outros 100 43

Fonte: BNDES.

Na quinta edição, que contou pela primeira vez com o ingresso da 
Modalidade Âncora, foram recebidas 262 inscrições, das quais 30% 
de projetos na Modalidade Âncora e 70% na Modalidade Individual.

A Região Sudeste foi, novamente, a que mais apresentou proje-
tos, com uma concentração 5% maior do que nas outras edições. 
Isso pode se explicar pelo ingresso dos projetos Âncora, que, por 
requererem capacidade operacional maior, foram apresentados por 
instituições mais estruturadas, historicamente concentradas nessa 
região. O Sudeste foi seguido do Sul (21%), do Nordeste (16%), do 
Centro-Oeste (4%) e do Norte (3%).

Análise dos projetos contemplados

Os 136 projetos classificados ao longo das cinco edições somaram 
R$ 48 milhões.26 Desse total, houve uma preponderância de arqui-
vos e museus,27 que representaram 82% dos projetos classificados.

26 Sendo: R$ 5 milhões na primeira e na segunda edições, R$ 6 milhões na terceira 
edição, R$ 8 milhões na quarta edição e R$ 24 milhões na quinta edição. Cerca 
de 9% dos projetos classificados foram cancelados, a maioria por motivo de 
problemas cadastrais do proponente.

27 Com exceção dos museus de imagem e som.

(Continuação)
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Gráfico 1

Projetos por segmento (2004-2013)
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Fonte: BNDES.

Tal situação deveu-se à opção do BNDES – refletida nas condi-
ções de todos os editais até hoje lançados – de apoiar apenas os acer-
vos bibliográficos considerados raros e também ao menor número 
de instituições que apresentaram projetos de preservação de acervos 
audiovisuais.

O Gráfico 2 ilustra a linha “Aprovações”, que reúne todos os 
valores não reembolsáveis aprovados para economia da cultura, e 
a linha “Número de operações aprovadas”, que apresenta as ope-
rações dentro e fora dos editais de acervos. Podem ser observados 
quatro picos no número de operações aprovadas, correspondendo 
às quatro primeiras edições do edital, o que reflete a relevância 
do número de operações em relação ao restante da atuação não 
reembolsável para economia da cultura até 2008. A partir da quinta 
edição, as operações por editais passaram a ter um perfil mais se-
melhante às demais operações, com a distribuição das aprovações 
ao longo do tempo, como sinalizado no gráfico.
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Gráfico 2

Evolução das aprovações28 de operações não reembolsáveis 
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Fonte: BNDES.

Em relação a valores, em 2011 observa-se um pico em decorrên-
cia da aprovação de dois projetos estruturantes de acervo (detalha-
dos no item 3.2), no conjunto dos recursos aprovados. Nesse caso, 
o destaque é a relevância do montante apoiado em relação aos totais 
médios anuais aprovados.

Nas cinco edições, o valor médio das operações contempladas29 
pela Modalidade Individual foi de R$ 233 mil, sendo o valor máxi-
mo de R$ 1 milhão.30 O valor máximo para operações na Modalida-

28 Para aprovação, as operações são avaliadas pelo Comitê de Projetos Culturais 
(CPC), deliberadas pelo Comitê de Enquadramento, Crédito e Mercado de Ca-
pitais (CEC) e, após análise da equipe técnica e eventuais ajustes na proposta 
original, são submetidas à apreciação da Diretoria do BNDES.

29 Projetos Contemplados incluem todas as operações da carteira de acervos.
30 O valor máximo permitido para operações na Modalidade Individual mostrou a 

seguinte evolução: R$ 500 mil (primeira à terceira edição), R$ 800 mil (quarta 
edição) e 1 milhão (quinta edição).
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de Âncora, oferecida a partir da quinta edição, foi de R$ 5 milhões e 
o valor médio das operações contempladas por essa modalidade foi 
de R$ 3,5 milhões.

O Gráfico 3 exibe a evolução da participação dos projetos con-
templados nos editais por faixa de valor.

Gráfico 3
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Fonte: BNDES.

Na primeira edição, 94% das operações receberam apoio infe-
rior a R$ 250 mil, em virtude da decisão da Comissão de Seleção 
de apoiar maior número de projetos, mesmo que fosse necessário 
realizar cortes nos valores pleiteados. A estratégia mostrou-se ina-
dequada no decorrer do acompanhamento de algumas operações, 
quando foi verificada a existência de itens reduzidos pela comissão 
que poderiam ter sido mantidos para alcançar um resultado melhor 
na execução do projeto.

Nas três edições seguintes, verificou-se uma adequação na es-
tratégia que resultou no aumento do valor das operações e redução 
do número de operações, mas ainda focada na realização de muitas 
operações de valor médio inferior a R$ 500 mil.
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Na quinta edição, percebeu-se uma redução de 50% na quantida-

de de projetos. Isso se explica pelo ingresso da Modalidade Âncora, 

que concentrou 66% dos recursos da edição em cinco projetos. Con-

tudo, vale lembrar que as cinco operações classificadas ancoram 19 

coleções de acervos.

Ao comparar a atuação por meio de editais das primeiras 

quatro edições com a quinta edição, verifica-se o deslocamento 

das prioridades, do apoio exclusivo a projetos na Modalidade 

Individual – que prioriza estancar processos avançados de má 

conservação, com capilaridade geográfica, ainda que em pro-

jetos de menor complexidade e valor – para o apoio a projetos 

na Modalidade Âncora, de maior complexidade e valor, que, 

apesar de concentrar os recursos, maximiza o esforço e a escala 

de investimentos.

Projetos estruturantes

Graças ao conhecimento setorial adquirido na realização e no 

acompanhamento de operações, foi possível ao BNDES identificar 

o caráter estruturante de projetos que chegaram fora do âmbito dos 

editais, ou seja, para análise direta pelo BNDES. Entende-se por 

projeto estruturante o conjunto de ações que, inicialmente orienta-

das para o fortalecimento das instituições proponentes, são capazes 

de promover benefícios para uma rede de outras instituições ou até 

mesmo para o setor como um todo. Nesses casos, tais instituições já 

exercem, usualmente, papel de liderança ou destacam-se em deter-

minado conhecimento ou prática. Assim, os projetos estruturantes 

são parte integrante de uma política única de atuação setorial do 

Banco. Destacam-se a seguir as três operações estruturantes apoia-

das pelo BNDES.
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Biblioteca Nacional (BN)

Considerada a oitava biblioteca do mundo, a BN é a principal insti-
tuição a preservar a memória bibliográfica e documental do país. As 
duas operações apoiadas pelo Banco totalizam R$ 32 milhões e não 
se restringem apenas às obras civis e à aquisição de equipamentos 
para garantir a integridade física do acervo depositado no imponen-
te edifício-sede da biblioteca, mas abrange três ações que auxiliarão 
a BN em seu papel de ponto focal desse segmento:

!" Criação da Hemeroteca Brasileira – Acondicionar a coleção 
de periódicos que ocupa 17 quilômetros de prateleiras, para 
diminuir o volume e o peso depositados no edifício-sede e ga-
rantir espaço, atualmente exaurido, para a captação de futuras 
coleções (em atendimento ao depósito legal).

!" Implantação do Centro de Processamento de Dados – O novo 
CPD habilitará a BN em seu objetivo de gerir um repositório 
digital capaz de armazenar, em condições de segurança, seu 
acervo digital e o de instituições parceiras, além de toda a 
produção intelectual que nasce em formato eletrônico.

!" Ações de sustentabilidade – Desenvolvimento de ações de 
fortalecimento da marca BN e de visitação, de modo a impul-
sionar iniciativas de sustentabilidade da instituição.

Biblioteca Brasiliana Mindlin (USP)

Instituída a partir da doação da biblioteca particular da família 
 Mindlin31 para a Universidade de São Paulo (USP), a Biblioteca Brasi-
liana Mindlin é a mais importante coleção do gênero formada por um 
particular no Brasil. O apoio do Banco, no valor de R$ 17 milhões, 
foi determinante para garantir a qualidade técnica das instalações, 

31 Coleção formada ao longo de oitenta anos de vida do empresário José Mindlin. 
A biblioteca é composta de 40 mil itens e foi doada em vida pelo bibliófilo.
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equipamentos e mobiliário do novo edifício construído pela USP para 
abrigar a biblioteca. A biblioteca já nasceu digital com o apoio do 
núcleo de pesquisa Brasiliana USP, que desenvolveu uma platafor-
ma em software aberto (Plataforma Corisco),32 compartilhada desde 
2009 com sucesso por outras instituições culturais em projetos de di-
gitalização. Por ser livre, a plataforma tem vocação para ser replicada 
em uma rede ainda maior de instituições.

Cinemateca Brasileira

Formuladora de políticas de preservação do audiovisual no Brasil, 
a Cinemateca Brasileira conta, para isso, com um laboratório com-
posto de um conjunto de equipamentos de som e imagem capazes 
de veicular acervos de diversos formatos e suportes.33 O apoio de 
R$ 2 milhões foi responsável por dotar esse espaço de condições 
técnicas e operacionais para a restauração e a digitalização de 
acervos audiovisuais, com qualidade digital de alta definição e, 
dessa forma, realizar ações de preservação de matrizes históricas, 
entre outros serviços técnicos de preservação audiovisual.

Como conclusão da atuação do BNDES, verifica-se que 136 pro-
jetos foram classificados por editais, dos quais 131 pela Modalidade 
Individual e cinco pela Modalidade Âncora (quatro aglutinadores e 
um rede), além de três projetos estruturantes. Vale notar que a maio-
ria dos projetos (cerca de 97%) deu entrada no BNDES por meio das 
chamadas públicas. Os projetos estruturantes, embora em número 
reduzido, têm impacto relevante sobre o setor e contribuem espe-
cialmente para o fortalecimento das instituições apoiadas.

32 A primeira versão da Brasiliana Digital foi lançada em junho de 2009. A biblio-
teca digital foi desenvolvida por meio de um sistema integrado de aplicativos 
open source para sustentar a implantação e o gerenciamento de repositórios 
digitais, chamado Plataforma Corisco.

33 Películas, Super 8, Betacam, VHS, vídeo etc.
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Efetividade do apoio

A atuação do BNDES no setor promoveu resultados muito além 
da conclusão da finalidade original esperada, cujos efeitos multi-
plicadores contribuíram para elevar a qualidade das proposições 
e, assim, deixar um legado permanente e mais expressivo após o 
encerramento do projeto. De forma objetiva, os benefícios resul-
tantes do apoio têm superado o seu custo de investimento, embora 
as externalidades positivas34 sejam muitas vezes difíceis de serem 
captadas e mensuradas. 

Na prática, definir o êxito de um projeto é um desafio bastante ambi-
cioso, já que na literatura especializada não existe clareza ou unanimi-
dade sobre como definir o êxito de um projeto [Baccarini (1999, p. 25)]. 

Esta seção se propõe a apresentar uma análise da efetividade 
das ações, considerando as diversas externalidades positivas ob-
servadas após o apoio do BNDES, como alavancagem de novos 
investimentos, premiações, desenvolvimento de novos produtos 
e processos replicáveis, produção de manuais, inserções positivas 
na mídia, formação de cooperações técnicas e parcerias, aumento 
da visitação e acesso virtual e capacitação on the job das equipes 
permanentes das instituições.

As métricas tradicionais de avaliação de desempenho, como o 
valor do desembolso anual, historicamente utilizadas pelo BNDES 
para medir a relevância de seu apoio, não têm se mostrado adequa-
das para mensurar a pertinência da ação e a efetividade da presença 
do Banco nesse setor. Soma-se a isso o fato de se tratar de investi-
mentos não reembolsáveis que requerem, além de cuidadoso critério 

34 Externalidade positiva ou benefício externo – quando a atuação de determina-
do agente econômico influencia positivamente o bem-estar ou o lucro de outro 
agente econômico [Cullis e Jones (1998)].
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de seleção e acompanhamento, um instrumento claro que demonstre 
publicamente a efetividade de seus resultados.

Para analisar a atuação do BNDES e avaliar resultados, incluindo 
as externalidades percebidas no acompanhamento das operações, foi 
utilizada a metodologia do QL. Tal metodologia parte da definição 
dos principais objetivos da intervenção e efetua o monitoramento 
de seus resultados por meio de indicadores de efetividade, no caso, 
mapeados com base na experiência do BNDES. 

Metodologia aplicada

O QL [Pfeiffer (2000)] é uma matriz elaborada para estruturar, de 
forma sistemática, os elementos mais importantes de uma ação ou 
intervenção. O que sempre tem de anteceder o planejamento de 
uma ação ou intervenção é uma análise do que se deseja mudar 
com essa ação ou intervenção.

O QL foi desenvolvido no fim da década de 1960, a partir da ne-
cessidade de criar métricas adequadas para mensurar a efetividade 
de projetos realizados pela Agência Norte-Americana para Desen-
volvimento Internacional (USAID). Nos anos seguintes, a metodo-
logia foi sucessivamente revisada e aprimorada para ser atualmente 
utilizada por organizações multilaterais, como o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID).

A aplicação dessa metodologia ao setor de acervos memoriais 
está alinhada à política de monitoramento e avaliação no BNDES, 
cuja aplicabilidade se dá com a implantação do Sistema de Monito-
ramento e Avaliação. Por meio desse sistema, o Banco tende a aper-
feiçoar sua atuação no financiamento do desenvolvimento com base 
nas dimensões corporativa, de pesquisas e de projetos e programas.

A elaboração da cadeia de impactos do Quadro Lógico de Acervos 
não apenas permitiu a análise da evolução dos dez anos de apoio do 
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Banco – por meio da estruturação dos elementos considerados mais 
importantes pelo BNDES –, como também contribuiu para a criação 
de um modelo lógico constituído pelos componentes, indicadores, 
ações e suposições que auxiliarão no planejamento da futura política 
de atuação setorial.

O QL foi construído com base na atuação do BNDES no setor de 
acervos por meio dos editais públicos, por ser a ação mais antiga e 
de maior número e diversidade de projetos. Cumpre destacar que 
não foram tratados, nessa análise, os projetos estruturantes. A lógica 
da intervenção nesses dois modelos de atuação é distinta e atinge 
resultados e objetivos diferentes, ainda que complementares.35

Ao utilizar a metodologia do QL, a proposta é resolver uma si-
tuação-problema (ao obter resultados do financiamento), cuja so-
lução é o efeito direto, e, como consequência, alcançar os efeitos 
indiretos esperados.

Por fim, todos os componentes do QL de Acervos (Apêndice 1) – 
categorias financiáveis, resultados, efeito direto e efeito indireto – 
estão associados a indicadores de efetividade, e cada indicador está 
ligado a uma fonte de pesquisa interna ou externa. 

As fontes utilizadas foram o sistema de informações das opera-
ções do BNDES, os relatórios de análise e de acompanhamento de 
projetos e pesquisas qualitativas efetuadas com os clientes contra-
tados pelos editais. A metodologia utilizada para captação de infor-
mações com os clientes foi uma pesquisa qualitativa e descritiva 
simples, por meio de questionários. Tal pesquisa buscou estudar 
um grupo populacional determinado – as beneficiárias de projetos 
apoiados –, procurando o entendimento ou a compreensão do seu 

35 Os projetos estruturantes, por sua natureza, possuem objetivos mais amplos e 
com impactos mais diretos na dinâmica setorial. Por serem em pequeno número 
e por suas especificidades, outras metodologias de avaliação poderiam ser ado-
tadas, resultando em análise mais adequada.
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funcionamento ou da sua evolução, dado o apoio do BNDES que 
se pretende avaliar. Nesse tipo de pesquisa, procura-se descrever as 
características do grupo, apesar de que não se possa fazer generali-
zações para outros casos e outras populações, nem se pretenda esta-
belecer inferências ou relações causais (embora a correlação possa 
ser sugerida) [Stake (1994)].

A pesquisa qualitativa, respondida entre novembro de 2013 e ja-
neiro de 2014, foi direcionada a 112 projetos aprovados por meio 
dos editais públicos,36 dos quais 73% já concluíram a execução da 
operação. Apenas 57 projetos foram validados para a pesquisa, já 
que houve dificuldade de acesso aos responsáveis para dar informa-
ções históricas dos projetos (descontinuidade de equipe e dos con-
tatos). Isso se deve, especialmente, aos projetos mais antigos das 
edições de 2004 e 2005 (75% dos 55 projetos não validados). Assim, 
os indicadores a seguir são resultado de 41 respostas de um total de 
57 questionários enviados, representando 72% de colaboração. As 
respostas correspondem a 37% do número e 41% do valor dos 112 
projetos aprovados e 72% do número e 77% do valor dos 57 projetos 
validados, o que garante a representatividade da pesquisa.

Análise da evolução do apoio por meio de editais públicos

Com base na metodologia do QL, o presente artigo se propôs a revi-
sitar e analisar a atuação do BNDES no setor de acervos memoriais 
por meio de editais públicos,37 seguindo os conceitos preconizados 
pela metodologia. Nesse contexto, a lógica da intervenção foi de-

36 A quantidade de 112 projetos é o resultado dos 136 projetos classificados, ex-
cluídos 12 projetos cancelados e 12 projetos com elementos determinantes da 
execução ainda não concluídos.

37 Conforme visto na subseção “Metodologia Aplicada”, não foram tratados, 
nessa análise, os projetos estruturantes.
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composta em seus quatro níveis – as categorias financiáveis, os re-
sultados entregues, seus efeitos diretos e os efeitos indiretos.

Nesta subseção, serão apresentados os resultados da análise das 
primeiras duas componentes, que se referem diretamente ao apoio 
do BNDES aos projetos selecionados nas cinco edições da chamada 
pública. Na subseção seguinte, serão abordados os efeitos diretos e 
indiretos dessa atuação.

Em 2004, com o lançamento do edital do BNDES, o fator motiva-
dor de apoio ao setor foi o péssimo estado de conservação dos acervos 
depositados em arquivos, bibliotecas e museus, públicos e privados, 
em todo o Brasil. Recorrentemente, ainda hoje, temos notícia de de-
sastres por incêndios, inundações e até mesmo perda por roubo. Um 
volume representativo de acervos ainda está sem condições mínimas 
de acesso, e coleções inteiras sofrem risco iminente de perda total. 
Nesse cenário, as primeiras quatro edições tinham como foco prioritá-
rio interromper o processo de deterioração das coleções. Para isso, op-
tou-se por apoiar um número maior de projetos de valor médio menor. 

Ao longo do tempo, entretanto, as ações com esse foco prioritário 
foram dando espaço a outras ações que deslocam a ênfase do curto 
prazo e buscam efeitos na estratégia de preservação no longo prazo. 

Essa percepção orientou a proposta de classificação analítica dos 
itens financiáveis em três tipos: ações curativas, ações preventivas 
e ações de sustentabilidade. Vale notar que a aplicação dessa classi-
ficação para análise dos itens financiáveis distingue-se das classifi-
cações usualmente utilizadas pelo Banco nos editais e no acompa-
nhamento das operações.38 Portanto, representa uma contribuição do 
presente trabalho para reflexão do apoio do BNDES ao setor.

A primeira categoria financiável é composta de “ações curati-
vas” e está alinhada ao foco prioritário inicialmente adotado pelo 

38 Os investimentos previstos no edital do BNDES são: catalogação, higienização 
e acondicionamento, restauração, gerenciamento ambiental, instalação de siste-
mas de segurança, infraestrutura e visitação.



41O setor de acervos memoriais brasileiros e os dez anos de atuação do 
BNDES: uma avaliação a partir da metodologia do Quadro Lógico

 BNDES. Nessa categoria, estão previstas ações de curto prazo, que 
têm o objetivo de estancar processos avançados de deterioração, 
como intervenções de restauração, procedimentos de higienização 
de itens danificados pela má conservação, aquisição de arquivos 
deslizantes em substituição ao mobiliário inapropriado, aquisição de 
equipamentos especializados em função da ausência desses recursos 
e obras emergenciais de adequação de espaço.

As “ações preventivas” representam o segundo tipo e têm o objetivo 
de reduzir riscos e evitar os fatores de deterioração física e perda de infor-
mações das coleções no longo prazo. Os serviços de catalogação, aqui-
sição de equipamentos para gerenciamento ambiental (como desumidi-
ficadores e aparelhos de ar condicionado) e instalação de sistemas de 
segurança eletrônica e incêndios são as ações frequentes nessa categoria.

Por fim, o artigo propõe um terceiro grupo de categoria financiável, 
composto de “ações de sustentabilidade” das instituições. Sem detri-
mento da importância das ações curativas e preventivas, que têm sido 
a força motriz da atuação do BNDES, foram identificadas ações além 
dos objetivos de estancar e evitar os processos de deterioração dos 
acervos apoiados e que ambicionam o fortalecimento das instituições 
de guarda como forma de garantir a preservação no longo prazo. A 
seguir, uma descrição das principais ações dessa categoria:

!" Visitação – Ações de difusão e promoção focadas na reconstru-
ção do papel social das instituições de guarda memorial, para 
que deixem de ser simples depósitos expositivos de acervos e 
passem a ser centros formadores de conhecimento e cultura. Para 
isso, podem ser desenvolvidas ações de capacitação de profis-
sionais, educação patrimonial, inserção em circuitos de turismo, 
promoção do espaço de serviço aos visitantes (cafeteria, livraria, 
loja), folheteria (inclusive em idiomas estrangeiros).

!" Digitalização – Projetos de digitalização para criação de bases 
de dados on-line que reúnam de maneira organizada os acervos 
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memoriais e armazenem arquivos de diversos formatos (texto, 
imagens, vídeos etc.) para facilitar o acesso e a pesquisa.

!" Soluções inovadoras – Desenvolvimento de sistemas, platafor-
mas tecnológicas, produtos, processos inovadores de gestão de 
informação e de fluxo de trabalho, entre outros, que possam ser 
compartilhados interna e externamente às instituições beneficia-
das pelo apoio. Para serem apoiadas pelo BNDES, tais soluções 
devem apresentar vocação para serem replicadas gratuitamente.

Dada essa classificação analítica, que resultou em três categorias fi-
nanciáveis, foi possível revisitar os itens financiados em todos os pro-
jetos contemplados39 por meio de editais e agrupá-los de acordo com 
essa classificação inovadora. Com base nesse levantamento, foi possí-
vel verificar a evolução histórica do apoio do BNDES nos três tipos de 
categorias financiáveis. O Gráfico 4 mostra a participação de recursos 
por categoria financiável nos projetos apoiados nas cinco edições.

Gráfico 4

Distribuição dos valores aprovados por categoria financiável
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Fonte: BNDES.

39 Não inclui os projetos desclassificados.
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As ações curativas correspondem ao maior valor apoiado nos 
projetos, com participação média de 46% nas cinco edições do edi-
tal. Ressalte-se que nas primeiras quatro edições a média de ações 
curativas alcançou 66%, o que comprova que os projetos da Moda-
lidade Individual têm apresentado vocação curativa. Esse nível de 
participação reflete a importância inequívoca do apoio para estancar 
processos avançados de má conservação.

Exceto pelo crescimento na quarta edição, a participação das 
ações curativas registrou queda ao longo do tempo, passando de 
78%, em 2004, para 26%, em 2010. Essa redução não significa que 
o setor não continue fortemente demandante de ações curativas.40 

Nesse contexto, observa-se que, apesar de o valor das ações preven-
tivas ter ocorrência média inferior às ações curativas, com 38%, há 
tendência de crescimento ao sair de 22%, na primeira edição, para 
47%, na quinta edição. Os números sugerem que a mudança de es-
tratégia, com a inclusão da Modalidade Âncora, promoveu não só 
o aumento das ações de sustentabilidade, mas também impulsionou 
ações preventivas complementares a essas.

A mudança mais relevante, entretanto, é registrada na evolução das 
ações de sustentabilidade. Nas três primeiras edições do edital, a parti-
cipação foi inexpressiva. Em 2008, elas representaram 8% do total de 
projetos apoiados, enquanto na quinta edição atingiram 28%.

Conforme citado, a inclusão da Modalidade Âncora resultou na 
apresentação de projetos com maior volume de ações de sustenta-
bilidade. Dessas ações, destaca-se a digitalização, rubrica que mais 
influenciou o aumento das ações de sustentabilidade das instituições 
e que veio ao encontro de uma crescente tendência setorial, já que 

40 Vale notar que, na última edição, a demanda por recursos em projetos na Moda-
lidade Individual foi de R$ 135 milhões, correspondendo a 184 projetos, o que 
indica que o setor necessita de instrumentos de apoio continuado para projetos 
que têm ações com vocação curativa.  
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naquele momento o MinC estabelecia diretrizes de atuação que de-
terminavam metas de digitalização41 para as instituições do Sistema 
MinC que abrigam acervos memoriais.

Outra modificação que merece destaque e incrementou a par-
ticipação das ações de sustentabilidade é a alteração dos procedi-
mentos para aprovação42 dos projetos classificados pela Comissão de 
Seleção para que pudessem receber ajustes pela equipe de análise do 
BNDES. Com isso, foi possível fomentar ações de sustentabilidade 
adicionais nas instituições a partir dos projetos originais classificados.

O apoio às três categorias financiáveis resultou não só na imple-
mentação de ações de preservação, como também no fortalecimento 
das instituições beneficiadas, que constituem dois objetivos diretos 
da atuação do Banco.

Do total de 123 projetos contratados por meio de editais, 22 ain-
da não foram concluídos, dos quais 11 são referentes às primeiras 
quatro edições. Nesse caso, vale registrar que a maioria das ações 
previstas encontra-se realizada, embora uma pequena parte dependa 
da conclusão de processos licitatórios do cliente ou de obras que 
se mostraram necessárias ao longo da execução. Os atrasos foram 
justificados e obtiveram anuência do BNDES. Por sua vez, os 11 
projetos da quinta edição ainda não foram concluídos, mas estão no 
curso normal de sua execução.

Por fim, a pesquisa realizada com os clientes também revelou um 
aspecto relevante para o fortalecimento das instituições no âmbito 

41 Meta 40 do PNC prevê a disponibilização na internet de 100% das obras audio-
visuais do Centro Técnico do Audiovisual e Cinemateca Brasileira, do acervo 
da Fundação Casa de Rui Barbosa, dos inventários do Iphan, das obras de auto-
res brasileiros da BN, do acervo iconográfico, sonoro e audiovisual da Funarte.

42 Para aprovação, as operações são avaliadas pelo Comitê de Projetos Culturais 
(CPC), deliberadas pelo Comitê de Enquadramento, Crédito e Mercado de Ca-
pitais (CEC) e, após análise da equipe técnica e eventuais ajustes na proposta 
original, são submetidas à apreciação da Diretoria do BNDES.
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dos projetos apoiados pelo BNDES. Pouco mais de 70% das res-
pondentes informaram que o projeto contemplou gastos com treina-
mento e capacitação, totalizando 843 pessoas capacitadas. Ou seja, 
grande parte dos projetos prevê gastos que contribuem para que a 
instituição perpetue as ações de preservação.

Soma-se o fato de que, em muitos casos, o apoio do BNDES in-
duziu melhores práticas de gestão de prestação de contas dos clien-
tes, pela exigência documental e dos procedimentos de acompanha-
mento do Banco, que promoveram um ambiente de capacitação on 

the job. Como resultado desse trabalho com os clientes, o BNDES 
elaborou o Roteiro de Gerenciamento de Projetos Culturais. Tal ca-
pacitação é especialmente importante nesse setor, caracterizado por 
pouca familiaridade com projetos de investimento e com baixa for-
malização da cadeia de fornecedores. 

Análise da efetividade

Esta seção se propõe a apresentar a análise dos efeitos diretos e in-
diretos do apoio do BNDES ao setor de acervos memoriais por meio 
de editais públicos, com base no resultado dos indicadores estrutu-
rados para o Quadro Lógico de Acervos. Conforme já comentado, 
os indicadores basearam-se em pesquisa respondida por 37 insti-
tuições apoiadas, referente a 42 projetos contratados, e em dados 
internos do sistema do BNDES (sistema de operações e documentos 
de análise e acompanhamento de projetos).

Assim como nas categorias financiáveis, vistas na subseção ante-
rior, o presente artigo propõe, com base na metodologia, uma rein-
terpretação da atuação do BNDES também nos efeitos diretos. Ao 
considerar o histórico, foi possível perceber que o objetivo do pro-
grama supera a preservação de acervos em si, embora os próprios 
editais e a defesa do apoio enfatizem esse importante objetivo. No 
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presente trabalho, verificou-se que, a despeito dos resultados prove-
nientes dos itens financiados, o apoio do BNDES acabou por melho-
rar a atuação dos museus, arquivos e bibliotecas, para que o visitante 
possa usufruir desses equipamentos culturais. 

Por fim, com base no resultado da pesquisa, é possível fazer uma 
reflexão de que o apoio a ações de preservação dos acervos fortalece 
as instituições e viabiliza a dinamização do seu papel na sociedade, 
de modo que o público perceba os acervos memoriais preservados 
como importante ativo cultural (bem de valor intrínseco) da memó-
ria nacional, efeito direto perseguido pelo BNDES.

Para capturar essa percepção do público sobre os acervos pre-
servados, foram selecionados indicadores da evolução do núme-
ro de visitantes nas instituições de guarda (acesso físico) e do 
número de acessos virtuais. Dada a ausência de informações con-
solidadas sobre o setor, esses indicadores foram obtidos por meio 
da pesquisa com os clientes.

Nas instituições que responderam ao questionário, o número 
de visitantes e o número de acessos virtuais ao ano cresceram, em 
média, 224% (de 195 mil para 626 mil visitas presenciais) e 91% 
(de 1,3 milhão para 2,4 milhões de visitas virtuais) após o apoio 
do  BNDES. Vale notar que o aumento de visitação presencial e de 
acesso a conteúdo digitalizado em instituições memoriais não é um 
desafio apenas para o Brasil, pois mesmo em países desenvolvidos 
há um esforço do poder público para isso.43 Desse modo, a expansão 
das visitas físicas é muito relevante. O aumento menor dos acessos 
virtuais pode ser explicado pelo fato de que o apoio à digitalização 
só foi permitido no último edital. Em conclusão, a pesquisa sugere 

43 Conforme amplamente relatado em eventos do setor, como a Conferência In-
ternacional de Museus (Rio de Janeiro, 2013) e Joint Conference on Digital 
Library (Indianápolis, Estados Unidos, 2013).
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que vem sendo atingido o objetivo almejado pelo BNDES, confor-
me proposto no QL.

Uma vertente estratégica do apoio do Banco é a busca pela quali-
ficação e pelo fortalecimento das instituições. Quanto à distribuição 
regional, a captação por seleção pública tem contribuído para o des-
locamento do apoio para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
muito embora os editais do BNDES não disponham de quantitati-
vos preestabelecidos de participação de projetos dessas regiões. Não 
surpreende que tenha havido expressiva participação de inscrições 
do Sudeste e que essa foi a região com maior número de projetos 
aprovados, totalizando 64. Todavia, apesar de a Região Sul ter sido 
a segunda maior região em número de inscrições, foi a Região Nor-
deste que ocupou a segunda colocação em número total de projetos 
aprovados. Isso sugere que instituições com menor visibilidade e 
maior dificuldade de captação, especialmente as localizadas na Re-
gião Nordeste, destacam-se na apresentação de projetos com impac-
to sobre qualificação e fortalecimento institucional.

O Gráfico 5 mostra o indicador do QL que calcula o quociente 
entre os projetos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, clas-
sificados e inscritos nas cinco edições, e apura um quociente médio 
de 1,39. O indicador superior a um mostra que a participação de 
projetos classificados superou em quase 40%, em média, a partici-
pação de projetos recebidos das regiões Norte, Nordeste e Centro-
-Oeste. Ao longo do tempo, o indicador vem mostrando tendência 
de crescimento.

Esse resultado é mais expressivo quando se observa que propo-
nentes mais experientes, concentrados nas regiões Sudeste e Sul, 
tendem a apresentar projetos mais consistentes e bem elaborados, 
portanto, com maior chance de serem selecionados. Adicionalmen-
te, na Modalidade Âncora, incluída na quinta edição, um conjunto 
de ações dispersas em várias localidades é consolidado pela mesma 
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beneficiária, usualmente localizada na Região Sudeste, o que tende 
a reduzir o indicador apurado no QL.

Gráfico 5

Quocientes entre os projetos das regiões N, NE e CO 
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Fonte: BNDES.

Em síntese, as regiões Sudeste e Sul participaram com 72% das 
inscrições totais dos editais de acervo e foram contempladas com 
63% dos projetos.

Efeitos indiretos

Ao longo das chamadas públicas, havia a percepção da existência de 
externalidades positivas relativas às ações realizadas pelo Banco. À 
luz dessa experiência passada, foram definidos os quatro efeitos in-
diretos apresentados adiante, de modo que fossem capazes de ofere-
cer uma orientação geral para a futura atuação do BNDES no setor. 
Conforme a metodologia do QL, tais efeitos têm um caráter amplo e 
são orientados para uma visão realista do que se pretende alcançar.
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No primeiro bloco de efeitos indiretos percebidos, está o forta-
lecimento da imagem e da presença setorial do Banco. A avaliação 
desse indicador tomou como base um levantamento entre 2004 e 
2013 das citações espontâneas na internet relacionadas aos editais 
lançados pelo Banco.44 Vale registrar que o apoio não está centrado 
no retorno de imagem em si e que a frequência da divulgação das 
ações do Banco reflete, em grande parte, o interesse do público e 
reafirma a presença setorial do BNDES. Como resultado desse le-
vantamento, foi alcançado o número de cerca de 1.000 citações.

Com o objetivo exclusivo de verificar o retorno do interesse de pú-
blico, foi realizado um levantamento análogo dos editais do Programa 
Petrobras Cultural. Vale ressaltar que esse apoio foi realizado em oito 
edições (desde o ano 2000), engloba diversos setores da cultura, inclu-
sive acervos, e conta com um valor de investimento oito vezes maior 
que o do Banco (R$ 380 milhões).45 O levantamento do Programa  
Petrobras Cultural46 alcançou cerca de 3 mil citações.

A comparação dos resultados indica um expressivo interesse do 
público pelo BNDES, frente às proporções de tempo e valor do ou-
tro edital. Isso comprova a relevante participação setorial, com con-
sequente fortalecimento da imagem do BNDES.

O segundo bloco de efeitos indiretos diz respeito aos novos in-
vestimentos alavancados, pelo menos parcialmente, a partir da rea-
lização do projeto com o BNDES. Como principais investimentos e 
benefícios, foram identificados: novos investimentos, novos proje-
tos e ações culturais ou educacionais, doações, premiações, ações de 
voluntariado, publicações e inovações de processo ou de sistemas.

44 Levantamento no Google com as palavras-chave: “edital” + “BNDES” + “pre-
servação de acervos”.

45 Dados disponíveis em: <http://ppc.petrobras.com.br/edicoes-anteriores/>.
46 Levantamento no Google com as palavras-chave: “edital” + “Petrobras” + 

“Petrobras Cultural”.
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Na pesquisa, os clientes quantificaram esses efeitos e informaram 
um total de mais de R$ 34 milhões em investimentos alavancados pelo 
apoio do BNDES. Os investimentos alavancados representam um valor 
185% maior do que o valor do apoio original aos clientes que responde-
ram ao questionário. Do ponto de vista do BNDES, tal resultado mostra 
que se faz necessário considerar que o apoio tem um alcance financeiro 
muito maior do que o projeto original. São inúmeros os benefícios in-
formados na pesquisa alavancados pelo apoio do BNDES:

!" 14 cursos de capacitação/oficinas;

!" 14 exposições, além de eventos, seminários e palestras;

!" 11 premiações, além de ações de voluntariado, certificações 
e doações;

!" publicação de oito livros, além de filmes, guias, artigos, ca-
tálogos etc;

!" investimentos em tecnologia de informação (TI), como banco 
de dados, sites, plataformas e TI verde;

!" soluções inovadoras, como novas plataformas tecnológicas 
replicáveis, modelos econômicos de gerenciamento ambiental 
(climatização) e formulação de manuais técnicos de referência.

A evolução do apoio do BNDES para projetos envolvendo maior par-
ticipação de ações de sustentabilidade e reconhecimento da importância 
do fortalecimento das instituições de guarda contribuiu para que a ins-
tituição se habilite a realizar novos projetos e a captar novos recursos.

O terceiro efeito indireto diz respeito às parcerias formais e in-
formais realizadas com objetivo de compartilhar ações, experiên-
cias e recursos entre as instituições. Esse compartilhamento é muito 
pertinente em um setor que mostra baixa visibilidade para captação 
de recursos e cujas instituições sofrem com dificuldades comuns. A 
cooperação permite o aprendizado e a otimização de tempo, esforço 
e recursos. A prática do compartilhamento é recomendada em mui-
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tos casos e consta, por exemplo, como um dos princípios da Rede 
Memorial, que trata do compartilhamento de repositórios digitais 
(vide segunda seção). 

Na política de atuação do BNDES, esse tema ganhou importância 
com o ingresso da Modalidade Âncora no edital de 2010, como visto 
na terceira seção.

Como indicador para esse efeito indireto, as instituições pesquisadas 
foram capazes de desenvolver 84 novas parcerias formais e informais, o 
que representou um crescimento de 94% em relação ao período anterior 
ao apoio do BNDES. Considerando a diversidade de tipos de institui-
ções e as dificuldades enfrentadas na formação de parcerias, esse incre-
mento é muito representativo. Nesse caso, a dificuldade de articulação 
pode ser explicada pelo fato de esse setor ser constituído por instituições 
provenientes de diferentes naturezas (públicas e privadas), grupos (ar-
quivos, bibliotecas, museus, centros culturais etc.), porte e distribuição 
geográfica, além das dificuldades geradas pelas diferenças nas políticas 
de atuação e nos padrões tecnológicos preexistentes.

O efeito da atuação do Banco na formação de parcerias, porém, 
é muito maior do que o captado pelo indicador. A experiência re-
gistrada com a inclusão da Modalidade Âncora na quinta edição 
do edital47 induziu, por si só, a formação de parcerias e iniciativas 
compartilhadas. Naquela edição, 78 projetos foram inscritos nessa 
modalidade, cujo total previsto de recursos somava R$ 250 milhões. 
Destes, apenas uma parcela foi classificada pelo edital do Banco 
(cinco projetos e R$ 16 milhões). Isso indica o potencial efeito indu-
tor de parcerias desse instrumento oferecido pelo Banco, relevante 
na dinâmica setorial, ainda que a dotação orçamentária do programa 
não seja suficiente para o apoio à maioria dos projetos. A sinaliza-
ção da oportunidade de apoio a projetos em rede e aglutinados foi 

47 A inclusão da Modalidade Âncora no edital do BNDES está detalhada na ter-
ceira seção.
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suficiente para mobilizar os atores e levar ao desenvolvimento de 
projetos antes impossibilitados de receber apoio.

O quarto e último bloco dos efeitos indiretos pode ser conside-
rado síntese do objetivo maior da atuação do BNDES em acervos, 
qual seja, que as instituições de guarda se fortaleçam, aumentando 
o comprometimento com um processo sustentável de preservação. 
Para acompanhar esse efeito, optou-se por analisar três indicadores.

O primeiro indicador refere-se à participação de inscrições de 
projetos Âncora no total de inscrições, correspondendo a 30% 
dos projetos inscritos (2010). Esse percentual indica uma partici-
pação relevante, já na primeira edição em que foi oferecida essa 
modalidade inovadora, ainda mais diante das dificuldades de mo-
bilizar informações e esforços para elaboração de projetos Âncora. 

Conforme mencionado anteriormente, foram 78 inscrições com 
iniciativas da ordem de R$ 250 milhões, cuja participação prevista 
do BNDES chegou a 90% do total. Sabe-se que a estruturação de um 
projeto Âncora prevê o envolvimento de diferentes acervos e insti-
tuições, em um conjunto de ações de valor e complexidade maiores, 
o que fortalece o setor de acervos. Por requerer a formação de par-
cerias e o desenvolvimento de soluções replicáveis, os projetos aca-
bam por exigir um comprometimento maior com o processo de pre-
servação no longo prazo e por promover ações de sustentabilidade.

O segundo indicador diz respeito ao número de ações de difusão 
realizadas para a divulgação do papel e da atuação das instituições. 
Pode-se entender por ações de difusão eventos, participações em 
feiras e congressos, promoção de seminários e oficinas e publici-
dade, entre outros. Como resultado da pesquisa, verificou-se que 
as instituições passaram de 138 para 538 após o apoio do BNDES, 
triplicando o número de ações de difusão, o que indica avanços nos 
canais de comunicação e melhoria na capacidade das instituições de 
dar publicidade a suas atividades.
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Esse aspecto potencializa o diálogo com a sociedade e con-
tribui para reconstrução da imagem das instituições de guarda 
memorial, para que deixem de ser percebidas como simples de-
pósitos expositivos de acervos e passem a ser vistas como centros 
formadores de conhecimento e cultura.

Por fim, o terceiro indicador baseia-se no levantamento do nú-
mero de inserções em mídia impressa e televisiva, relacionado ao 
projeto, ao acervo e à instituição. A escolha desse indicador trabalha 
com a hipótese de que o interesse e a atenção da sociedade podem 
ser medidos pela quantidade e pelo tipo de inserções de mídia es-
pontânea positiva alcançados. Assim, se o acervo e a instituição têm 
mais citações na mídia, especialmente em veículos de comunicação 
de grande penetração ou audiência, isso indicaria o seu grau de for-
talecimento. Não se trata, nesse ponto, de fazer uma avaliação de 
retorno de imagem do BNDES.

Tal indicador foi apurado com base na pesquisa realizada com 
os clientes, na qual foram questionados quanto ao número de inser-
ções de mídia espontâneas positivas recebidas a partir do apoio do 
 BNDES até o encerramento da pesquisa.

O resultado das respostas é mostrado no Gráfico 6. Quanto à mídia 
impressa, chama a atenção o fato de 88% das instituições indicarem 
ter recebido inserções, aí incluídos os jornais de grande circulação 
nacional.48 Quanto à mídia televisiva, 55% dos projetos receberam 
retorno de mídia. O destaque nesse caso é que a maior frequência de 
inserções se deu nas principais emissoras abertas.49

48 Jornais de grande circulação: Folha de S. Paulo e Estado de S. Paulo (SP), Su-

per Notícia (MG), O Globo (RJ) e Extra (RJ). Jornais de média circulação: Zero 

Hora, Diário Gaúcho e Correio do Povo (RS), Daqui (GO), Meia Hora (RJ) e 
Aqui (MG, MA, DF e PE). De acordo com os dados da Associação Nacional 
de Jornais: <http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/
maiores-jornais-do-brasil>.

49 Emissoras abertas de maior audiência: Globo, Record, SBT e Band.
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Gráfico 6

Frequência e tipos de inserções de mídia impressa e televisiva 
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Fonte: BNDES.
Nota: Inserções espontâneas positivas recebidas a partir do apoio do BNDES até 
o encerramento da pesquisa.

Para quantificar o valor de mercado das inserções da mídia cole-
tadas na pesquisa, foi feito um exercício com o objetivo de estimar o 
preço por tipo de inserção (impressa de alta circulação e televisiva dos 
quatro canais de maior audiência). Para isso, foram utilizados critérios 
conservadores nos quantitativos, adotando-se tamanhos mínimos na 
mídia impressa (25 cm x coluna) e de tempo mínimo de veiculação 
na mídia televisiva (trinta segundos). Os preços médios tiveram como 
base um levantamento de assessoria de imprensa independente,50 rea-

50 A empresa A Dois Comunicação realizou levantamento de custos médios para 
mídia impressa e televisiva, sendo: para jornal de alta circulação, R$ 1,3 mil, 
por cm x coluna; e, para mídia televisiva, R$ 2,4 mil, por segundo veiculado nas 
quatro principais emissoras abertas. 
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lizado em dezembro de 2013. O resultado foi de R$ 5,8 milhões 

de mídia impressa (179 inserções) e R$ 8,3 milhões de mídia 

televisiva (116 inserções).

Tendo em vista o resultado apresentado – tanto pelo número re-

presentativo de instituições que obtiveram retorno de mídia espon-

tânea quanto pelo perfil de mídia captada para o projeto, acervo e 

instituição –, pode-se afirmar que houve fortalecimento das institui-

ções. Outro importante impacto proveniente da publicidade dessas 

ações é que, ao tomar conhecimento do acervo, a sociedade passa a 

ser mais um agente em prol da manutenção das benfeitorias e pro-

motor da manutenção desses espaços culturais.

O conjunto de resultados obtidos pela análise dos efeitos dire-

tos e indiretos indica que as instituições de guarda memorial se 

fortaleceram, o que resultou em maior comprometimento com o 

processo sustentável de preservação, e a sociedade passou a per-

ceber os acervos preservados como importante ativo cultural da 

memória nacional. Importantes indicadores que subsidiaram essa 

análise (alavancagem de investimentos, articulação de parcerias, 

ações de difusão, visitação e citações na mídia) foram apurados 

com os clientes, considerando a ausência de informações sistema-

tizadas para o setor.

O que torna o resultado da atuação do BNDES mais surpreenden-

te é que o crescimento observado em todas as variáveis resultantes 

da pesquisa tomou como base exclusivamente projetos da Modali-

dade Individual,51 cuja orientação é mais focada nos resultados ime-

diatos da execução. Pode-se esperar quão maior será a efetividade 

após a conclusão dos ciclos de execução dos projetos da Modalidade 

Âncora, cuja orientação é mais abrangente.

51 As 42 respostas do questionário referem-se a projetos na Modalidade Individual.
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Considerações finais e elementos para a futura 
política de atuação do BNDES

Internacionalmente, a preservação de acervos memoriais merece 
atenção dos estados nacionais, que contribuem com políticas pú-
blicas sustentadas para o desenvolvimento dos setores econômicos 
associados à preservação e à guarda. A importância dessas políticas 
baseia-se no seu impacto sobre o fortalecimento da cultura nacional 
e o desenvolvimento da cadeia produtiva associada, promovendo o 
desenvolvimento cultural e social, mas também o desenvolvimento 
econômico com potencial de melhoria na distribuição regional.

Os diversos tipos de acervos registram a identidade e a diversida-
de cultural e são fonte primária de informação para um conjunto de 
produtos e serviços dos setores da economia da cultura e também da 
economia criativa. Destaca-se a produção de livros, filmes, progra-
mas de TV, jogos eletrônicos e espetáculos ao vivo, assim como são 
essenciais para realização de pesquisas e estudos nas mais diversas 
áreas do conhecimento.52 Verifica-se, portanto, que a preservação 
de acervos justifica-se como atividade fundamental para o ciclo de 
produção, distribuição e acesso à cultura e ao conhecimento, permi-
tindo o desenvolvimento de cadeias produtivas, especialmente da 
economia criativa.53

Nesse contexto, o BNDES apoia o setor de acervos memoriais 
desde 2004 e confirma uma ativa presença setorial, contribuindo 
para a política pública de preservação e acesso aos acervos memo-

52 Como exemplo, o apoio do BNDES à coleção Febre Amarela, da Fundação 
 Oswaldo Cruz (Fiocruz), a mais completa coleção histórica da doença, com-
posta de 500 mil amostras, documentação, imagens e dados. Informações em: 
<http://museudapatologia.ioc.fiocruz.br/index.php/br/museu-patologia/cfa-
-historia.html>.

53 Para uma discussão sobre o papel da economia criativa para o desenvolvimento, 
ver Gama (2012).
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riais brasileiros. Ao longo dos dez anos de atuação, foram investidos 
cerca de R$ 103 milhões referentes a 136 projetos classificados por 
editais públicos e a três projetos de caráter estruturante, o que torna 
o BNDES uma das mais importantes instituições apoiadoras desse 
segmento no país, tanto pela pertinência e regularidade de sua ação 
quanto pelos recursos já investidos.

O presente artigo se propôs a apresentar e avaliar os principais 
resultados da atuação do BNDES no setor de acervos por meio 
de editais públicos. A partir do histórico do setor e com base na 
metodologia do QL, foi possível analisar a evolução da política 
de apoio.

Os principais resultados do artigo, encontrados por meio da aná-
lise da efetividade dos projetos contratados, foram a identificação e 
a busca de mensuração dos efeitos diretos e indiretos, quais sejam: 
a percepção dos acervos preservados como ativo cultural potenciali-
zando maior distribuição regional, o fortalecimento da presença se-
torial do BNDES, a alavancagem de novos investimentos correlatos 
ao apoio, o aumento do compartilhamento de experiências e recur-
sos entre instituições e o fortalecimento das instituições de guarda, 
visando a um processo sustentável de preservação.

Um resultado especificamente gratificante foi o aumento do 
acesso (físico e virtual) aos acervos memoriais, pois gera ganhos 
para a sociedade: a promoção de ações de preservação dos acer-
vos memoriais amplia a capacidade de acesso público e facilita 
a pesquisa.

Além disso, o artigo propôs a criação de três categorias analíticas 
para classificação dos itens financiados nos projetos – “ações curati-
vas”, “ações preventivas” e “ações de sustentabilidade” –, indicando 
o avanço do BNDES em direção à vanguarda do setor ao deslocar 
a ênfase em ações de curto prazo e buscar efeitos na estratégia de 
preservação no longo prazo.
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As “ações curativas”, conforme definição adotada na quarta 

seção, Efetividade do apoio, responderam pela maior parcela 

dos recursos investidos, o que indica a importância conferida a 

estancar processos avançados de má conservação, com capilari-

dade geográfica, ainda que em projetos de menor complexidade 

e valor. Por outro lado, as “ações preventivas” e “de sustentabili-

dade”, novamente como definidas nessa mesma seção, ganharam 

peso no período mais recente dos editais. Isso sugere o reconhe-

cimento da importância de ações de preservação dos acervos, 

seja por atuar diretamente para evitar riscos de deterioração, seja 

por buscar o fortalecimento das instituições para habilitá-las a 

garantir a preservação no futuro. Tais ações estão, geralmente, 

associadas a projetos de maior complexidade e valor, principal-

mente na Modalidade Âncora, criada no edital de 2010.

A avaliação positiva do programa, descrita neste trabalho, suge-

re que o BNDES deve considerar a continuidade dessa estratégia 

na sua futura política de atuação. Nessa situação, seria pertinente 

considerar também o apoio à elaboração de planos de gerencia-

mento de riscos54 e a elaboração de planos de curadoria. Quanto 

aos planos de gerenciamento de riscos, destaca-se que o cresci-

mento da demanda por acesso representa um desafio significativo 

para as instituições de guarda memorial e a manutenção da segu-

rança das coleções. Já a implementação de planos de curadoria 

contribuirá para a sustentabilidade da instituição e será alinhada 

às ações de visitação, visto que definem as diretrizes para análi-

se do nível e utilidade das ações expositivas, pedagógicas etc. e 

contribuem para revitalização da produção cultural, em uma linha 

coerente com o histórico e a vocação da instituição.

54 Esses planos devem contemplar o plano de salvaguarda e de tomada de decisão, 
em caso de situação de emergência.
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Além desses elementos relevantes para a proposta de uma futu-
ra política de apoio do BNDES ao setor, a reflexão apresentada no 
artigo também permitiu diferenciar o uso de dois instrumentos para 
captação de projetos: os editais e as operações estruturantes. Os edi-
tais trazem os seguintes benefícios, conforme pode ser verificado no 
presente artigo:

!" proporciona captação e apoio a projetos de todas as regiões 
do país;

!" tem efeitos de dinamização do setor e fomento de ações que 
não dependem do efetivo apoio financeiro do BNDES a todos 
os projetos apresentados; e

!" contribui para o fortalecimento da imagem e da presença se-
torial do BNDES.

Já as operações estruturantes entram no procedimento mais usual 
do BNDES, de apresentação contínua de projetos. Essas operações, 
dada sua complexidade e maior envergadura, geralmente estão as-
sociadas a esforços de fomento e estruturação por parte do BNDES, 
o que confere menor aderência aos procedimentos de edital. Essas 
operações têm oportunidade ímpar de promover mudanças estru-
turais no setor, como a superação de gargalos relevantes, ajudar a 
promoção de saltos qualitativos e contribuir para consolidação de 
políticas públicas.

Em síntese, além das ações estruturantes, a futura política deve ter 
em vista que o BNDES dispõe de instrumentos para atender a objetivos 
complementares, uma vez que, no presente artigo, foram identificadas e 
analisadas duas diretrizes relevantes: (a) estancar processos avançados 
de má conservação, presentes em projetos de menor complexidade e 
geograficamente distribuídos; e (b) valorizar a importância de ações fo-
cadas na preservação preventiva e na sustentabilidade das instituições, 
seja por atuar diretamente para evitar riscos e dar acesso ao acervo, seja 
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por buscar o fortalecimento das instituições para habilitá-las a garantir a 
continuidade de suas ações de preservação.

Apêndice 1

Quadro Lógico de Acervos

Fonte: Elaboração própria.

Apêndice 255

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Há mais de 75 anos, o Iphan realiza um trabalho de fiscalização, 
proteção, identificação, restauração, preservação e revitalização de 

55 Castro (2008); Duarte (2007); Duarte e Farias (2005); Peralta (2005); e Silva (1998).
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edifícios tombados, centros e conjuntos urbanos, sítios arqueoló-
gicos e acervos museológicos, bibliográficos e arquivísticos. Este 
apêndice apresenta um resumo da evolução histórica dessa insti-
tuição. A compreensão dessa trajetória auxilia o entendimento da 
história do próprio setor de acervos memoriais no Brasil, pois, ao 
exercer o papel de garantidor da preservação da memória, esse ór-
gão testemunha e trabalha para a superação dos desafios enfrenta-
dos em quase oito décadas de atuação.

Criação e ciclo do patrimônio de “pedra e cal” – 1937 até 1980

Com a promulgação da Constituição Federal de 1934, foi instituída 
a proteção legal do patrimônio histórico e artístico no país. Contu-
do, só depois de três anos essa prerrogativa foi, de fato, instituciona-
lizada na esfera federal, com a criação da Secretaria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Sphan). “Foi nessa estrutura que os 
acervos arquivísticos, biblioteconômicos, museológicos, artísticos, 
arquitetônicos e seus congêneres encontraram, em maior ou menor 
grau, proteção legal”, observou Sérgio Conde de Albite, a respeito 
da criação da Sphan em 1937.56

Nas primeiras três décadas de existência da Sphan, percebe-se 
que poucos avanços foram realizados na área de conservação e res-
tauração de acervos memoriais, a despeito da legislação vigente.57 
Tal fato se deve a um período caracterizado por uma política dirigida 
por profissionais que privilegiavam o patrimônio chamado de “pe-
dra e cal” (edifícios do período colonial, igrejas do período barroco, 
quartéis, fortes, fortalezas, palácios governamentais e ruínas). Na-

56 Doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e 
professor adjunto pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).

57 Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho de 1941, art. 5º, d, que dispõe sobre a obriga-
ção do setor público para com os acervos em papel, por meio da “preservação e 
conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens móveis de valor 
histórico ou artístico”.
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quele período, já havia forte carência de infraestrutura de conserva-
ção e de profissionais capacitados na instituição.

Verifica-se que as atividades de preservação de acervos revelaram 
uma linha de atuação voltada para intervenções curativas,58 justifi-
cada, muitas vezes, pela demanda de obras deterioradas recebidas 
pela Sphan. Tal fato revela o foco exclusivo em ações de curto prazo 
e não na aplicação de uma política de restauração associada a ações 
de conservação preventiva, que minimizam riscos de deterioração 
no longo prazo. 

Nos anos seguintes, foram realizados os primeiros encontros na-
cionais de proteção do patrimônio cultural, com a presença de re-
presentantes de governos estaduais e municipais e instituições cul-
turais, como também cresceu o número de secretarias de cultura e 
de conselhos de cultura de estados e municípios. Nessa ocasião, a 
problemática acerca da preservação de acervos, como pouco aparato 
técnico, inadequações metodológicas e fragilidade na formação de 
especialistas, insere-se nos temários dos congressos de biblioteco-
nomia e documentação. 

Apesar da inauguração do primeiro laboratório-escola de conser-
vação de papel do Sphan que veio a ser renomeada para o atual 
Iphan, permaneciam as dificuldades orçamentárias e administrati-
vas, evidenciadas pelo diminuto arsenal técnico existente, incapaz 
de dar conta de um setor que se dizia de abrangência nacional.

Primeiras políticas de preservação de acervos e a década 

perdida – 1980 a 2000

Na década de 1980, observaram-se nas instituições de guarda ini-
ciativas dispersas, como a implantação de núcleos de conservação 

58 Ações curativas representam intervenções diretas de restauração nos acervos, 
de modo a estancar processos avançados de deterioração. 
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em laboratórios, muitas vezes instalados em espaços improvisados 
(porões e banheiros desativados). Apesar desse ambiente infor-
mal, tais iniciativas multiplicaram-se e acabaram por contribuir 
para a difusão do conhecimento e para o desenvolvimento das ati-
vidades de conservação e restauração. A partir de então, ocorreu 
uma evolução na estratégia do Iphan, mediante a inserção de ações 
voltadas para a elaboração de uma política de atuação mais pe-
rene, como criação de laboratórios técnicos, discussão de grades 
curriculares para cursos de capacitação e ações de formação pro-
fissional. A época também foi marcada por avanços conceituais na 
política de preservação e valoração dos bens culturais em suporte 
de papel, com a criação do Plano Nacional de Microfilmagem de 
Periódicos Brasileiros e do Programa Pró-Documento.59 

Logo após sua criação, em 1985, o MinC enfrentou problemas de 
ordem financeira para a manutenção dos programas existentes, além 
de falta de equipe e de espaço físico para a acomodação da nova 
estrutura ministerial. No governo de Fernando Collor, entre março 
de 1990 e dezembro de 1991, o governo federal não realizou inves-
timentos na área da cultura e o MinC foi extinto. Isso fez com que 
a maior parte das atividades culturais passasse a ser mantida pelos 
estados e municípios.60 Mesmo com o restabelecimento da condição 
de ministério para a área da cultura, no governo de Itamar Franco, 
a década seguinte foi marcada pela drástica redução da presença do 
Iphan. Como consequência, registrou-se o agravamento do enorme 
passivo institucional patrimonial a ser recuperado, inclusive nas 

59 Programa Nacional de Preservação da Documentação Histórica – criação de 
centro interdisciplinar de conservação preventiva (método arquivístico, geren-
ciamento ambiental, microbiologia, entomologia, acondicionamento etc.), para 
tratamento, em nível nacional, da documentação de propriedade privada.

60 A Constituição de 1988 ofereceu uma nova conjuntura política que forneceu 
maior autonomia e possibilitou a ampliação da ação dos governos locais sobre 
as atividades culturais.
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ações de preservação de acervos memoriais. O único destaque da 
época foi o Programa Monumenta.61

Ciclo de fortalecimento institucional – 2000 até a atualidade

Na década de 2000, foram iniciadas ações para a retomada do forta-
lecimento do Iphan, como a reestruturação administrativa do órgão 
e o aumento do corpo técnico. Também foram realizadas atividades 
voltadas para outras áreas além do patrimônio edificado, como a im-
plantação da área do patrimônio imaterial, criação da Coordenação 
Geral de Pesquisa, Documentação e Referência (Copedoc), instalação 
das Unidades Mínimas de Conservação (UMCs), modernização de 
laboratórios existentes e padronização de práticas de conservação. 
Merecem destaque, ainda, a participação e o suporte técnico às obras 
realizadas na primeira edição do PAC das Cidades Históricas.62

Apenas em 2012 foi criada a Divisão de Conservação de Acervos 
Documentais. Essa unidade tem realizado esforços para manter as 
ações curativas, pontualmente para acervos em avançado estágio de 
deterioração, e ampliar as políticas de conservação preventiva nas 
atividades da instituição. Em 2013, também promoveu a difusão do 
conhecimento com o lançamento, em nível nacional, do Mestrado 
Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural, que associa as 
práticas de preservação ao conteúdo acadêmico do curso.

Atualmente, o Iphan conduz a gestão dos recursos da segunda edi-
ção do PAC Cidades Históricas, com um orçamento inédito de R$ 1,6 

61 Programa Monumenta – Ação de requalificação de centros históricos urbanos 
localizados em 26 municípios, por meio de financiamento a proprietários de 
imóveis privados tombados, com recursos do MinC e do BID. Informações em: 
<http://www2.cultura.gov.br/site/tag/programa-monumenta/page/2/>.

62 O PAC Cidades Históricas é uma ação intergovernamental de recuperação de 
cidades históricas. Nesse período, uma ação conjunta de três ministérios inves-
tiu R$ 133 milhões em 109 cidades tombadas ou em processo de tombamento. 
Informações em: <http://www.Iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=3702)>.
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bilhão.63 Esse investimento soma um volume de cerca de seis vezes a 
média anual da instituição e indica um novo ciclo para a instituição.
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BNDES Exim Automático: uma análise 
à luz da legislação estrangeira

Hanna de Campos Tsuchida*

Resumo 

O presente artigo sistematiza o resultado da consulta feita pela Área 
de Comércio Exterior (AEX) do BNDES a escritórios de advocacia 
estrangeiros a respeito da viabilidade operacional do BNDES Exim 
Automático em países da América Latina e África. A pesquisa teve 
por objetivo analisar a legalidade das estruturas operacionais ini-
cialmente idealizadas para o BNDES Exim Automático, à luz do 
ordenamento jurídico dos países em que localizadas instituições fi-
nanceiras com maiores perspectivas de parceria operacional com o 
BNDES. Com base nos pareceres legais emitidos, foram seleciona-
dos os aspectos mais relevantes da legislação estrangeira consultada 
para serem retratados neste artigo, com destaque para as peculiari-
dades legislativas que impõem a adequação das modalidades ope-
racionais do BNDES Exim Automático ou mesmo inviabilizam sua 
adoção nos países-alvo.
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Abstract

The purpose of this study is to organize and codify the results 
of a consulting carried by the Export Credit Division of BNDES 
to foreign law firms, regarding the operational feasibility of the 
BNDES Automatic Exim in countries of Latin America and Africa. 
The scope of this research was to analyze the legal character of the 
operational structures formerly conceived to the BNDES Automatic 
Exim, given the laws of the countries in which financial institutions 
offer better perspectives for an operational partnership with the 
BNDES. The most relevant aspects of the foreign legislations were 
selected from the issued legal opinions, and are here depicted, with 
emphasis on some legal peculiarities that demand changes on the 
original BNDES Automatic Exim program, or even make its use 
unfeasible on the targeted country.
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Introdução

A Área de Comércio Exterior (AEX) do BNDES tem por estratégia 
apoiar a produção e comercialização de bens e serviços destinados à 
exportação, de forma a garantir um apoio compatível com o existen-
te no mercado financeiro internacional e a sustentar as ações estra-
tégicas de governo em comércio exterior e integração regional. Para 
isso, busca constantemente desenvolver e oferecer instrumentos de 
colaboração financeira aos exportadores brasileiros, favorecendo a 
ampliação de sua carteira de exportação. 

Assim é que, a partir de 2009, a AEX passou a planejar alternati-
vas ao financiamento usualmente concedido no âmbito do produto 
BNDES Exim Pós-Embarque, no intuito de conferir aos exportado-
res brasileiros um produto mais competitivo e ágil, destinado pri-
mordialmente à comercialização de bens de capital. O fruto desse 
intento ficou conhecido como BNDES Exim Automático, instru-
mento embasado na constituição de uma rede de instituições finan-
ceiras parceiras do BNDES no exterior, por meio da concessão de 
linhas de crédito a bancos seletos, localizados principalmente em 
países da América Latina. Para esse novo instrumento, voltado ao 
financiamento de operações de bens de capital com prazo de dois a 
cinco anos e de valor médio de um milhão de dólares, foi idealizado 
e aprovado um novo critério de precificação, tendo sido adotada, 
também, a simplificação dos procedimentos operacionais.1

No âmbito do BNDES Exim Automático, ressalte-se, uma vez 
concedida a linha de crédito e definidas as condições básicas das 
operações que nela serão cursadas, que o banco no exterior esta-
rá apto a financiar diretamente os importadores de bens de capi-

1 A linha de financiamento BNDES Exim Automático foi incluída nas Políticas 
Operacionais do BNDES em setembro de 2013, no âmbito do produto BNDES 
Exim Pós-Embarque.
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tal brasileiros, assumindo seu risco de crédito, e a solicitar, em ato 
contínuo, o curso de cada uma das operações na linha aberta pelo 
BNDES, que, ao aprová-las, assumirá o risco de crédito do banco no 
exterior, bem como o risco político do país em que localizado.

A consulta à legislação estrangeira

Uma vez concebido o BNDES Exim Automático nos moldes idea-
lizados pela AEX, o novo produto tornou-se objeto de divulgação 
pela área, tanto para potenciais bancos parceiros como para expor-
tadores de bens de capital brasileiros. 

Prima facie, detectou-se que o fomento e a negociação desse 
novo instrumento dependiam, também, da viabilidade de suas es-
truturas operacionais à luz da legislação vigente nos países em que 
localizados os bancos com os quais o BNDES pretendia operar. Essa 
seria uma análise que não apenas permitiria averiguar a legalidade 
das estruturas propostas, mas também possibilitaria avaliar a conve-
niência da utilização de cada uma delas nesses países, pois, embora 
os modelos possam se mostrar legais e válidos perante um ordena-
mento jurídico, este pode apresentar peculiaridades que dificultem 
ou tornem inapropriada sua operacionalização.

Destaque-se, nesse aspecto, que o BNDES Exim Automático foi 
inicialmente idealizado como um financiamento ao banco no exte-
rior a ser formalizado tanto por meio do desconto de títulos de cré-
dito ou cartas de crédito quanto por meio da celebração de contrato 
de financiamento, correspondendo, a cada maneira de formalização, 
uma estrutura operacional.

Para isso, tornou-se imprescindível a realização de consulta a es-
critórios estrangeiros de advocacia para a emissão de opinião legal 
acerca da viabilidade e conveniência das estruturas, principalmente 
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naqueles países da América Latina com maiores perspectivas de par-
cerias operacionais. A princípio, foi analisada a legislação do Chile, 
da Colômbia, do Panamá, do Peru, do Paraguai e da República Do-
minicana, estendendo-se, posteriormente, essa consulta para a Ar-
gentina, o Uruguai e a África do Sul.

O BNDES Exim Automático formalizado por meio do 
desconto de títulos de crédito e cartas de crédito

O primeiro modelo de formalização previsto para o BNDES Exim 
Automático é instrumentalizado por meio de títulos de crédito en-
dossados ao BNDES ou por cartas de crédito cujos direitos credi-
tórios são a ele cedidos, documentos esses que são posteriormente 
descontados pelo BNDES.

Nessa estrutura, o financiamento concedido ao importador de bens 
de capital brasileiros pelo banco no exterior é representado ou por seu 
aval no título de crédito, que o torna responsável pelo pagamento da 
dívida com o importador (responsabilidade solidária), ou pela emis-
são de carta de crédito, instrumento de cobrança que consubstancia 
uma obrigação de pagamento pelo banco no exterior, uma vez cum-
pridas as condições nela estipuladas. Essa operação individualizada 
de exportação de bens de capital brasileiros financiada pelo banco 
no exterior, quando cursada no âmbito da linha de crédito concedida, 
faz com que o BNDES assuma o risco de crédito do banco no exte-
rior, uma vez que, ao descontar os títulos de crédito endossados ou as 
cartas de crédito cedidas, ele passa a ser o novo credor da operação. 
Nesse refinanciamento, o BNDES acaba por assumir, também, o risco 
político do país onde localizado o banco devedor.

Assim, no que tange a esse modelo de formalização, a consulta 
feita aos escritórios estrangeiros investigou justamente a validade e 
legalidade da operacionalização do BNDES Exim Automático por 
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meio de emissão e desconto de títulos de crédito e de cartas de cré-
dito. Questionaram-se, entre outros aspectos, a prescindibilidade do 
instrumento contratual para a estrutura, a validade e exequibilidade 
dos modelos de títulos de crédito, a necessidade de autorizações e 
registros, os tributos incidentes quando da operacionalização da es-
trutura, bem como procedimentos de execução e cobrança.  

A operacionalização por meio de títulos de crédito

Lei de regência: legalidade e validade dos modelos de títulos de crédito

Para a operacionalização do BNDES Exim Automático por meio do 
desconto de títulos de crédito, a primeira investigação foi relativa à 
lei de regência das letras de câmbio e notas promissórias utilizadas 
nessa estrutura. Questionou-se, desse modo, se os países consulta-
dos haviam aderido à Convenção de Genebra, ou Lei Uniforme de 
Genebra (LUG), norma de âmbito internacional aprovada em 1930 
para a regulamentação uniforme dos títulos de crédito, com vistas 
à promoção do comércio exterior, adotada por vários países, entre 
eles o Brasil.

Logo se verificou que nenhum dos ordenamentos jurídicos pes-
quisados adota a LUG como lei de regência dos títulos de crédito, 
ou seja, cada país consultado regulamenta esses instrumentos de ma-
neira distinta, e alguns deles até têm modelos oficiais de títulos de 
crédito, como é o caso da Colômbia e do Peru. Diante desse cenário 
de incidência de diversas normas regulamentadoras, a preocupação 
do BNDES voltou-se, por evidente, à validação dos modelos de tí-
tulos que tem por costume adotar em suas transações, estabelecidos 
nas normas do BNDES Exim Pós-Embarque.

Antes de se adentrar na análise dos modelos propriamente ditos 
à luz das legislações destacadas, cumpre salientar que todos os pa-
receres recebidos dos escritórios estrangeiros foram unânimes em 
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asseverar a autonomia dos títulos de crédito.2 Destarte, constatou-se 
rapidamente que o contrato a ser firmado pelo BNDES e o banco no 
exterior para a abertura da linha de crédito e definição de condições 
básicas do apoio financeiro não se impõe como instrumento essen-
cial para a operacionalização dessa estrutura, tendo em vista que o 
título de crédito, uma vez emitido, não se vincula à obrigação que 
lhe deu causa, valendo por si só. Isso facilita sobremaneira a imple-
mentação dessa estrutura em outros países, posto que a negociação 
de um contrato, além de demandar tempo e dedicação das partes, 
sempre dá margem a uma série de questionamentos, alongando o 
prazo para fechamento da operação. Frise-se, ademais, que a pres-
cindibilidade do contrato para formalizar a abertura de linha de cré-
dito e definir as condições básicas das operações também é premissa 
verdadeira para a operacionalização do BNDES Exim Automático 
por meio de cartas de crédito.3

Afora essa característica inerente aos títulos de crédito em todos 
os ordenamentos jurídicos consultados, e não obstante as distintas 
normas de incidência, os pareceres emitidos pelos escritórios de 

2 Os títulos de crédito distinguem-se dos demais títulos de dívida em razão de ca-
racterísticas fundamentais: a literalidade, a autonomia, a cartularidade e, em re-
gra, a abstração. Eles são literais na medida em que só vale o que neles está escri-
to. São autônomos porque cada interveniente assume uma obrigação relativa ao 
título, autônoma, que não tem o condão de restringir as demais. A cartularidade, 
por sua vez, significa que título e direito confundem-se, tornando o documento 
imprescindível para o exercício do direito. E, por fim, a abstração faz com que 
o título se desvincule da causa que lhe deu origem, adquirindo eficácia indepen-
dente do negócio que lhe é subjacente. Frise-se que essa última característica é 
comum às notas promissórias e letras de câmbio, títulos de crédito por meio dos 
quais foi idealizada a operacionalização do BNDES Exim Automático.

3 Nesse cenário de inexistência de instrumento contratual, seria suficiente para a 
viabilização da estrutura a aprovação, pela Diretoria do BNDES, da abertura da 
linha de crédito para o banco no exterior e das condições básicas das operações 
a serem cursadas no âmbito dessa linha. As operações individualizadas, uma vez 
atendidas as condições trazidas pela linha, seriam aprovadas uma a uma pela supe-
rintendente da AEX, com posterior comunicação ao diretor da área.
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advocacia estrangeiros confirmaram a legalidade, a validade e a 
exigibilidade dos modelos de títulos utilizados pelo BNDES. Em 
outras palavras, as letras de câmbio e notas promissórias emitidas 
nos moldes adotados pelo BNDES consubstanciam obrigações de 
pagamento legais, que poderão ser cobradas validamente em juízo, 
caso não pagas.

Exigibilidade e exequibilidade como características dos títulos de crédito

No que tange ao processo de cobrança dos títulos de crédito, cumpre 
salientar aspecto peculiar a esses instrumentos. Em função de suas 
características, os títulos podem ser cobrados em juízo por meio de 
um procedimento mais célere que o ordinário, isto é, por meio de um 
processo executivo que não permite maiores defesas ao executado, 
além das correlatas a aspectos formais do título. A essa característica 
dos títulos de crédito dá-se o nome de exequibilidade. 

Nos ordenamentos jurídicos investigados, apurou-se que os mo-
delos do BNDES são dotados dessa força executiva, fazendo-se 
ressalva apenas ao Chile e à República Dominicana. Nesses dois 
países, os instrumentos que representam uma obrigação de paga-
mento ficam na dependência de ato de notário público para se tor-
narem executivos. No Chile, as firmas do importador e do banco 
avalista, ambos chilenos, deverão ser certificadas por notário pú-
blico, enquanto na República Dominicana o próprio título, para 
ser exequível, deverá ser elaborado por um deles. Essa exigência, 
no entanto, não significa que nesses dois países os modelos do 
BNDES não poderão ser utilizados. Significa tão-somente que os 
títulos, uma vez emitidos e não pagos, serão exigíveis por meio de 
um procedimento de cobrança comum, não dotado da celeridade 
conferida ao procedimento executivo. Essa situação bem retrata o 
que se convenciona afirmar em Direito, que os instrumentos são 
exigíveis, porém não exequíveis.
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Ainda a respeito da cobrança dos títulos de crédito em juízo, é 
mister salientar que as firmas apostas no estrangeiro, isto é, fora 
do país em que a cobrança é feita, deverão passar por processo de 
notarização e consularização, como regra. Esse é o caso da firma 
do exportador brasileiro, que emite e endossa a letra de câmbio ou 
endossa a nota promissória. É a notarização e consularização das 
assinaturas mencionadas que vai conferir autenticidade aos títulos, 
que, assim, poderão ser aceitos pelas cortes dos países em que loca-
lizado o banco no exterior. 

Além da notarização e consularização de firmas referida, alguns 
países, quando da execução judicial dos títulos, exigem a compro-
vação do pagamento do imposto de selo, como é o caso do Chile e 
do Panamá.

Nesse aspecto, é de fundamental importância ressaltar que a lei 
tributária chilena prevê um regime especial de incidência do im-
posto de selo para as operações de comércio exterior em que o 
pagamento da importação é posterior à aprovação de documentos 
aduaneiros ou à entrada de bens na zona franca chilena (artigo 3º 
do Decreto-Lei 3.475). Nesse regime especial, o imposto de selos, 
que a rigor incide no momento da emissão do título, incidirá ape-
nas quando da compra de moeda estrangeira para seu pagamento. 
Portanto, no caso de uma execução judicial do título não quitado, 
não haveria que se comprovar seu pagamento, posto que não teria 
ocorrido a incidência do tributo. Para que o credor possa se valer 
desse regime, contudo, o título deverá conter ressalva quanto a 
esse aspecto, fazendo remissão à aplicação do regime especial.4

4 No Chile, o imposto de selos incide sobre documentos ou atos que envolvem 
uma operação de crédito, como as letras de câmbio e notas promissórias. A 
base de cálculo é o montante especificado nesse instrumento e sua alíquota 
varia de acordo com o lapso temporal existente entre a emissão do documento 
e seu vencimento.
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Confirmada a possibilidade de aplicação desse regime aos títu-
los emitidos até mesmo para as colaborações financeiras aprovadas 
no âmbito do produto BNDES Exim Pós-Embarque, modalidade 
 supplier credit, o BNDES vem incluindo cláusula especial nos mo-
delos utilizados em suas operações no Chile. 

Por fim, destaca-se que o prazo prescricional, isto é, o prazo para 
a cobrança dos títulos de crédito em juízo, varia de país para país, 
entre um a cinco anos, segundo as consultas realizadas.

A cláusula de não protesto e de juros de mora

Voltando-se às peculiaridades dos modelos de títulos de crédito do 
BNDES, aos escritórios consultados foi questionada, também, a le-
galidade da inserção de cláusulas de não protesto e de incidência de 
juros de mora nesses documentos. 

A cláusula de não protesto, que dispensa o credor do título (no 
caso, o BNDES) de protestá-lo no caso de não pagamento, é perfei-
tamente admissível em todas as legislações consultadas, não sendo 
válida apenas nas letras de câmbio que se submetem às leis domi-
nicanas. Na República Dominicana, uma letra de câmbio não paga 
deve ser protestada no dia útil seguinte a seu vencimento, o que 
acaba por inviabilizar sua utilização pelo BNDES nessa estrutura 
operacional, em virtude do exíguo espaço de tempo para protesto 
conferido pela lei. Por seu turno, no Uruguai, apesar de válida essa 
cláusula, a falta de protesto faz com que a letra de câmbio perca sua 
força executiva, nos termos explicados anteriormente.5

No que tange à cláusula de juros de mora contida nos modelos 
de títulos do BNDES, estabelecendo a incidência desses juros no 
caso de inadimplemento pelo devedor, ela é admissível em todos 

5 O protesto é ato formal extrajudicial que caracteriza o não cumprimento de uma 
obrigação cambial e, por conseguinte, constitui o devedor em mora.
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os ordenamentos consultados. Há que se atentar, contudo, ao limite 
máximo que essa taxa pode alcançar em cada país, o qual é definido, 
em regra, pelo banco central de cada um deles, a partir de uma média 
das taxas praticadas no mercado, acrescida de um percentual. A não 
observância desses limites pode ter como consequência a perda de 
todos os juros cobrados, como na Colômbia, ou mesmo a devolução 
do excedente pelo credor, como é o caso do Peru. Nesse país, em es-
pecial, verificou-se que a taxa máxima de juros moratórios é inferior 
à dos demais países. É recomendável, portanto, atentar aos limites 
legais vigentes nos países quando da emissão dos títulos.

Os tributos e a cláusula de gross up

Por fim, foram também levantadas aos escritórios questões referen-
tes aos tributos incidentes na operacionalização por meio da emis-
são e desconto de títulos. Constatou-se que, na maioria dos países, 
fora alguns casos de isenção (Argentina e Colômbia), haverá a inci-
dência de imposto sobre os juros pagos, que deverá ser retido pelo 
banco no exterior quando de seu pagamento, genericamente deno-
minado withholding tax.

No caso da Argentina, essa isenção se dá por força de tratado 
firmado com o Brasil para evitar a bitributação entre os dois países. 
Para se valer dessa isenção, todavia, o BNDES deverá enviar uma 
declaração (affidavit), ao importador ou ao banco argentino, em que 
afirma cumprir todos os requisitos para a isenção, conforme Reso-
lução Geral 3.497 da Argentina. As informações deverão ser certifi-
cadas pela Receita Federal do Brasil e o documento, legalizado, terá 
validade de 15 meses.

Quanto a outros tributos, verifica-se a incidência pontual do im-
posto de selos, do imposto sobre valor agregado, sobre o patrimônio 
e sobre transações financeiras, a depender da legislação específica 
de cada país. E não se deve olvidar da existência do regime especial 
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do imposto de selo no Chile, a que os títulos podem estar submeti-
dos, nos termos já referidos.

De toda a sorte, a incidência de tributos na estrutura não afeta os 
valores a serem recebidos pelo BNDES. Nos modelos de títulos do 
BNDES é inserida a cláusula de gross up, que determina o pagamen-
to do valor integral do título, como se não houvesse incidido tributo. 
Essa cláusula em todos os ordenamentos consultados, invariavel-
mente, é legal e válida.

Em linhas gerais, esses foram os aspectos mais relevantes trata-
dos pelos pareceres emitidos pelos escritórios estrangeiros. Outros 
assuntos relativos a títulos de crédito, por exemplo, requisitos legais 
de aceite e endosso, também foram abordados, e as adaptações pon-
tuais necessárias já foram incorporadas aos modelos do BNDES.

A operacionalização por meio de cartas de crédito

A estrutura documental em torno da carta de crédito 

A consulta feita aos escritórios estrangeiros relativa à formalização 
do financiamento por meio do desconto de cartas de crédito levou 
em consideração toda a estrutura documental por ela demandada. 
Nesse modelo, o banco no exterior emite uma carta de crédito, por 
conta e ordem do importador, em favor do exportador brasileiro, já 
contemplando as condições necessárias para o posterior curso na 
linha de crédito, tais como número de parcelas de amortização e 
juros, prazo de pagamento, taxa de juros etc. A emissão da car-
ta de crédito, nesses termos, representa o financiamento concedi-
do pelo exportador brasileiro ao importador, cujo risco é assumido 
pelo banco no exterior, posto que, ao emitir a carta, ele acaba por 
assumir a obrigação de pagamento da exportação. Ademais, nessa 
estrutura operacional, o banco no exterior poderá, também, confir-
mar uma carta de crédito emitida por um terceiro banco, assumindo 
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as mesmas obrigações e riscos, quando esse banco emissor não tiver 
linha de crédito aberta com o BNDES.6

Uma vez emitida ou confirmada a carta de crédito, os direitos 
creditórios dela advindos serão cedidos pelo exportador brasileiro 
ao BNDES, por meio de um contrato de cessão de direitos firma-
do no Brasil. Essa cessão, por seu turno, será comunicada ao ban-
co no exterior para que o pagamento da carta de crédito, uma vez 
cumpridas suas condições, seja feito ao BNDES e não mais ao ex-
portador brasileiro. A comunicação é feita por intermédio do banco 
mandatário da operação, o banco avisador, mediante carta remessa 
ou  remittance letter, por meio do sistema de mensageria bancário 
SWIFT. Pela carta remessa, o banco mandatário informa ao banco 
emissor ou confirmador da carta de crédito, além da cessão dos di-
reitos creditórios, o fluxo de pagamentos de principal e juros da car-
ta. O banco no exterior, ao receber a remittance letter, por sua vez, 
manifesta sua concordância com a cessão dos direitos realizada e 
com o cronograma de pagamentos que deverá observar. Essa mani-
festação é formalizada no certificado de conformidade ou certificate 

of compliance, também emitido por meio do sistema SWIFT.7

A operacionalização por meio de carta de crédito, portanto, apoia-
-se na estrutura documental descrita neste item. Depende de um 
contrato de cessão de direitos creditórios, da remittance letter e do 
certificate of compliance. Nesse sentido, a consulta aos escritórios 

6 A confirmação da carta de crédito representa um compromisso firme do banco 
no exterior na assunção de todos os riscos comerciais e políticos da operação 
(assumidos originariamente pelo banco emissor da carta). Nesse sentido, o ban-
co confirmador deverá honrar o crédito, uma vez cumpridos os termos e condi-
ções estipulados na carta.

7 O SWIFT é um sistema global de comunicação entre instituições bancárias 
que visa à troca de mensagens relativas a operações bancárias. Esse sistema 
opera por meio de mensagens-tipo, que correspondem às operações financeiras 
 usualmente praticadas no mercado, efetuadas em moeda estrangeira.



82 Revista do BNDES 41, junho 2014

estrangeiros voltou-se à validação desse mecanismo ante os ordena-
mentos jurídicos em vigor.

UCP 600 versus legislação local

A carta de crédito é instrumento de cobrança largamente utilizado 
no meio bancário internacional, que se submete a regras consolida-
das e publicadas pela Câmara de Comércio Internacional (ICC), or-
ganismo que busca, por meio de suas publicações, a uniformização 
de regras para o comércio exterior. A última versão das regras para 
os créditos documentários é a Uniform Customs and Practice for 
Documentary Credits (UCP) 600, publicada em 2007, que represen-
ta a sexta revisão dessas regras desde 1933.

É importante ressaltar, desde logo, que a adoção da UCP 600 não 
é impositiva, isto é, fica a critério do banco emissor estabelecer 
na própria carta de crédito qual a norma aplicável. No entanto, 
não obstante esta ser a prática bancária, para a operacionalização 
dessa estrutura, o BNDES reforça a utilização da UCP 600 como 
norma de regência das cartas emitidas ou confirmadas pelo banco 
no exterior, de modo a afastar eventual adoção de lei local estran-
geira e evitando, assim, um cenário de insegurança jurídica.

Portanto, é a partir da UCP 600 que a análise da estrutura deve 
começar. Assim é que se constatou que o BNDES, para receber os 
créditos conferidos pela carta emitida ou confirmada pelo banco no 
exterior, deve se valer da cessão dos direitos creditórios por ela con-
feridos, e não da cessão da carta propriamente dita. Em outras pala-
vras, o BNDES necessita de instrumento distinto da carta de crédito 
para formalizar a cessão de seus direitos, uma vez que, segundo as 
normas publicadas pela ICC, somente pode figurar na própria carta 
de crédito como seu beneficiário aquele que exporta. Por esse moti-
vo, portanto, é que o BNDES firma o contrato de cessão dos direitos 
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creditórios da carta de crédito com o exportador brasileiro, benefi-
ciário desse instrumento.

A cessão dos direitos de crédito, apesar de instrumentalizada por 
contrato firmado no Brasil, deverá ser reconhecida como válida 
pelo banco no exterior, ou seja, deverá revestir-se de legalidade 
no país em que localizado o banco no exterior. E, nesse aspec-
to, a análise volta-se novamente ao ordenamento jurídico vigente 
em cada país, posto que a UCP 600, não obstante ser a norma de 
regência da carta de crédito, silencia a respeito dos requisitos de 
validade da cessão de seus direitos, devendo, então, ser observada 
a legislação local de cada país.

Foi para isso, portanto, que os questionamentos do BNDES aos 
escritórios estrangeiros se voltaram. A notificação da cessão dos di-
reitos creditórios feita por meio da remittance letter e a aceitação 
dessa cessão por meio do certificate of compliance seriam suficien-
tes para que o BNDES tenha garantido o recebimento dos direitos 
creditórios da carta de crédito?

A cessão dos direitos creditórios oriundos das cartas de crédito

Na consulta aos ordenamentos jurídicos estrangeiros, todos os pa-
receres apontaram, invariavelmente, como requisito básico de va-
lidade da cessão de direitos, a notificação do devedor cedido. A le-
gislação da Argentina e Chile vão até além, determinando que essa 
notificação poderia ser suprida pela aceitação do devedor. Desse 
modo, ficou confirmada a validade e legalidade da estrutura do-
cumental adotada pelo BNDES nessa maneira de formalização do 
 BNDES Exim Automático. Ratificou-se que a notificação do ban-
co no exterior feita pelo banco mandatário por meio da remittance 

letter e a aceitação dessa cessão pelo banco no exterior por meio 
do certificate of compliance são suficientes para que a cessão dos 
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direitos creditórios se opere validamente a favor do BNDES à luz da 
legislação dos países consultados.

Faz-se necessário, no entanto, ressaltar algumas peculiaridades 
verificadas nas legislações argentina e dominicana. 

Na Argentina, a cessão de direitos somente é oponível perante 
terceiros, isto é, válida perante pessoas que não o devedor cedido, o 
credor cedente e o cessionário (banco no exterior, exportador brasi-
leiro e BNDES, respectivamente), se a notificação da cessão ou sua 
aceitação forem públicas. Isso não significa, porém, que a cessão 
que não se revista de publicidade não seja válida. Ela o será em face 
do devedor cedido, que pagará bem se pagar ao cessionário. Em 
outras palavras, o banco no exterior deverá pagar ao BNDES para se 
desincumbir de sua obrigação. 

O caráter público da cessão ganhará, de fato, relevância em um 
eventual concurso de credores. Na hipótese de o banco no exte-
rior se tornar insolvente e, por conseguinte, não honrar a carta de 
crédito, o BNDES somente será validamente reconhecido como 
credor da dívida perante os demais credores, se a cessão dos di-
reitos creditórios tiver se revestido de publicidade, conforme já 
consignado. De outra forma, apenas o exportador brasileiro pode-
rá validamente cobrar o crédito oriundo da carta,  habilitando-se 
no juízo universal de credores.

Portanto, verificando-se a insolvência do banco argentino emissor 
ou confirmador da carta de crédito e a consequente instauração do 
procedimento de liquidação (única hipótese em que se vislumbra o 
não pagamento de uma carta de crédito por um banco), o BNDES 
deverá promover a notificação da cessão dos direitos creditórios por 
meio de notário público, se quiser validamente cobrar sua dívida. 
Isso tudo, frise-se, deve ser feito depois de todo o procedimento des-
sa estrutura já ter sido observado, incluindo a emissão da remittance 

letter e do certificate of compliance. 
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Na República Dominicana, entretanto, a situação é merecedora de 
especial atenção do BNDES. A exemplo dos demais ordenamentos ju-
rídicos, a cessão de direitos também terá de ser notificada ao devedor 
cedido, porém (e aí reside a peculiaridade) a notificação deverá ser 
sempre realizada por notário público, seja para valer contra o devedor 
cedido, seja para ser oposta contra terceiros, como ocorre na Argenti-
na. E, ademais, essa notificação deve se realizar assim que firmado o 
instrumento de cessão de direitos, posto que não será reconhecida pela 
lei dominicana, caso instaurada a falência do banco devedor. 

A operacionalização por meio de cartas de crédito na República 
Dominicana, portanto, acaba apresentando um custo mais elevado, 
pois, aos encargos financeiros da estrutura, somam-se os custos da 
notificação pública da cessão dos direitos creditórios. Por fim, res-
salta-se que a consulta aos escritórios também perquiriu os tributos 
incidentes nessa estrutura, que são praticamente os mesmos verifi-
cados no modelo instrumentalizado por títulos de crédito, sendo os 
mais recorrentes o withholding tax e o imposto de selos.

O BNDES Exim Automático formalizado por meio de 
contrato de financiamento

Apresentando a estrutura

Conforme anteriormente mencionado, o BNDES Exim Automático 
também pode ser formalizado por meio da assinatura de um contra-
to de financiamento. Nessa estrutura, depois da aprovação da aber-
tura da linha de crédito para o banco no exterior, o BNDES firma 
um contrato com ele, para a estipulação dos termos, procedimentos 
e condições dos financiamentos a serem concedidos.

Nesse cenário, as operações de exportação, para receberem apoio 
financeiro no âmbito do contrato firmado, deverão ser objeto de ter-
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mo de adesão, a ser enviado pelo banco no exterior e homologado 
pelo BNDES. Uma vez realizada a exportação, e comprovada docu-
mentalmente ao banco no exterior, uma autorização de desembolso 
é emitida ao BNDES, para que ocorra a liberação dos recursos ao 
exportador brasileiro, em reais, no Brasil. Por meio da autoriza-
ção de desembolso, o banco no exterior torna-se devedor perante o 
 BNDES, e sua dívida, principal acrescido de juros, deverá ser paga 
nos termos estabelecidos no contrato.

Em linhas gerais, esse é o funcionamento da estrutura formalizada 
por meio de contrato de financiamento. Verifica-se, portanto, que em 
nenhum momento ocorre a entrada de divisas no país onde localizado 
o banco no exterior, apesar de ele ser o financiado nessa relação obri-
gacional. O montante objeto do financiamento, conforme menciona-
do, é desembolsado no Brasil, diretamente ao exportador brasileiro.

Desse modo, a consulta às legislações estrangeiras perscrutou a 
legalidade da estrutura, questionou a validade, legalidade e exigibi-
lidade das obrigações contratuais, incluindo a adoção da legislação e 
jurisdição brasileiras, investigou a existência de restrições cambiais, 
a necessidade de obtenção de registros ou autorizações e a incidên-
cia de tributos, entre outros aspectos.

Importante salientar que os pareceres emitidos pelos escritórios 
estrangeiros foram unânimes em afirmar que o BNDES não será 
considerado domiciliado ou exercendo atividades nos países em que 
localizado o banco no exterior, em razão da celebração, cumprimen-
to ou exigibilidade do contrato de financiamento.

A viabilidade da estrutura

Em vista dos pareceres recebidos dos escritórios, é possível asse-
verar que o BNDES Exim Automático formalizado por meio de 
contrato de financiamento funciona bem em todos os ordenamentos 
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jurídicos consultados, sendo alguns aspectos merecedores de espe-
cial atenção, em razão de peculiaridades legislativas de cada país.

Antes, contudo, de apontá-los é necessário fazer um parêntesis 
para destacar que na Argentina não é possível operar nessa estrutura. 
Segundo as normas cambiárias vigentes nesse país, todos os recur-
sos provenientes de empréstimos estrangeiros e outros fluxos, como 
os oriundos de exportação, devem ingressar na Argentina e ser con-
vertidos em pesos por meio do Mercado Único y Libre de  Cambios 
(MULC). Nos termos do parecer emitido, o endividamento do banco 
argentino perante o BNDES configuraria um endividamento finan-
ceiro, inexistindo quaisquer exceções nas normas cambiárias para 
esse caso. E, sem que se verifique o ingresso de divisas na Argenti-
na, o banco argentino não teria acesso ao MULC para a compra de 
moeda estrangeira necessária ao pagamento de sua dívida.

A necessidade de registros e autorizações

A exigência de registros e autorizações para a operacionalização da 
estrutura também foi uma das preocupações do BNDES nas consul-
tas realizadas. 

Os ordenamentos jurídicos consultados, em geral, não demandam 
a obtenção de registros nem de autorizações pelo BNDES. Excep-
cionam-se, todavia, o Chile e a República Dominicana, cujas legis-
lações determinam que a assinatura do contrato de financiamento 
seja informada aos bancos centrais desses países, obrigação essa que 
compete ao próprio banco chileno ou dominicano.  

Na África do Sul, por seu turno, o banco sul-africano deverá obter 
aprovação prévia do South African Reserve Bank (SARB) para in-
gressar em uma operação com o BNDES. De acordo com o parecer 
emitido, o SARB costuma conceder tal autorização, desde que as 
taxas praticadas sejam razoáveis e coerentes com as taxas vigentes.
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Ressalta-se, ainda, que o parecer emitido pelo escritório colombia-
no apontou a necessidade de o BNDES figurar na lista mantida pelo 
Banco de la República da Colômbia como instituição financeira apta 
a conceder empréstimos a bancos e a residentes colombianos. Assim, 
o BNDES solicitou formalmente sua inclusão na lista, registro que lhe 
foi conferido em 2012, com a atribuição de um código de identificação.

A legalidade, validade e exigibilidade das obrigações contratuais

As obrigações estabelecidas no contrato de financiamento firmado 
entre o BNDES e o banco no exterior também foram objeto de ques-
tionamento, com o intuito de se averiguarem sua legalidade, valida-
de e exigibilidade.

Apesar de confirmarem o perfeito funcionamento da estrutura, in-
teressante notar que tanto o escritório chileno quanto o colombiano 
recomendaram que o modelo contasse, também, com uma nota pro-
missória emitida pelo banco no exterior, representativa da dívida assu-
mida perante o BNDES, referente a cada termo de adesão ao contrato.

No que tange à renúncia de direitos, os escritórios dominicano e 
sul-africano recomendaram a inserção de cláusula no contrato de fi-
nanciamento estipulando que o banco no exterior renuncia a seu di-
reito de exigir que o BNDES preste garantia em juízo, caso venha a 
litigar nas cortes da República Dominicana ou da África do Sul. Esse 
tipo de garantia é recorrente nos ordenamentos jurídicos e surge como 
condição para o acesso de litigantes estrangeiros às cortes nacionais. 
Os valores prestados em garantia são utilizados para fazer frente às 
custas e condenação, na hipótese de sucumbência da parte estrangeira.

A adoção da legislação e jurisdição brasileiras

Não obstante as normas de conflito de leis vigentes nos ordenamen-
tos consultados apontarem para a legalidade da adoção da legislação 
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brasileira como norma de regência do contrato de financiamento, 
algumas ponderações foram feitas pelos pareceres.

Tendo em vista que o contrato de financiamento firmado entre o 
BNDES e o banco no exterior envolve diversas obrigações a serem 
cumpridas tanto no estrangeiro quanto no Brasil, as quais, na estru-
tura, estão intrincadas e são igualmente relevantes, é por vezes difí-
cil, se não impossível, apontar qual a obrigação característica desse 
contrato, a qual determinaria a legislação a ele aplicável.

Por exemplo, o parecer emitido pelo escritório uruguaio entendeu 
aplicável a legislação brasileira, considerando que a obrigação ca-
racterística do contrato de financiamento é a de desembolso, que é 
efetuado ao exportador pelo BNDES, no Brasil. No entanto, caso se 
entenda de maneira diversa, a legislação brasileira poderia não ser a 
indicada pelas normas de conflito de leis.

O parecer emitido pelo escritório colombiano, por seu turno, re-
comendou a não exclusividade de incidência da legislação e juris-
dição brasileiras ao contrato de financiamento, levando em conta 
que, nos termos da legislação da Colômbia, as cortes colombianas 
sempre poderão determinar se são ou não competentes para julgar 
um litígio levado a sua consideração.

O escritório sul-africano, por sua vez, foi além e aconselhou a 
adoção da legislação da África do Sul como norma de regência do 
contrato de financiamento, bem como a submissão de eventuais lití-
gios oriundos das relações contratuais às cortes sul-africanas. 

De acordo com o parecer, na África do Sul, as regras que ver-
sam a respeito da execução de sentenças estrangeiras contidas no 
 Enforcement of Foreign Civil Judgments Act 32 of 1988 não incluem 
o Brasil. Desse modo, um réu sul-africano poderia questionar a 
validade da aplicação da lei e jurisdição brasileiras, prolongando 
desnecessariamente a discussão em juízo. Ademais, ainda que admi-
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tida como válida a escolha da legislação e jurisdição brasileiras, essa 
eleição resultará efetivamente em um “caso de duas cortes”, posto que 
o julgamento proferido por um tribunal brasileiro deverá ser transfor-
mado em um julgamento proferido por um tribunal sul-africano. 

Some-se a isso o fato de que o reconhecimento e a execução da 
sentença brasileira dependerão, ainda, de permissão do Ministro do 
Comércio e Indústria da África do Sul. Além do mais, os julgamentos 
estrangeiros somente poderão ser executados na África do Sul depois 
que seu autor obtiver uma sentença provisória ou, alternativamente, 
um julgamento sumário contra o réu (no caso, o banco no exterior) nas 
cortes sul-africanas, o que lhe confere oportunidade de se defender e 
discutir novamente a matéria. Em outras palavras, é improvável que a 
sentença proferida pelos tribunais brasileiros seja reconhecida e exe-
cutada pelas cortes sul-africanas sem reexame de mérito. 

Nesse aspecto, deve-se ressaltar que, nos demais ordenamentos 
jurídicos consultados, a execução de sentença estrangeira não im-
plica reexame de mérito. Em outras palavras, uma vez obtida uma 
sentença brasileira da qual não caiba mais recurso, ela poderá ser 
executada nas cortes do país onde localizado o réu, sem que haja 
rediscussão da matéria já julgada pelo tribunal brasileiro.

Os tributos e cláusula de gross up

Tendo em vista o exposto quando se tratou do BNDES Exim Au-
tomático formalizado por meio do desconto de títulos de crédito e 
carta de crédito, é valida a inserção da cláusula de gross up nos con-
tratos de financiamento firmados entre BNDES e banco no exterior.

Na estrutura formalizada por meio de contrato incide basicamente 
o withholding tax sobre os juros pagos, havendo alguns casos de 
isenção, como na Colômbia e no Panamá. As alíquotas variam entre 
4% (Chile) e 10% (República Dominicana). No Paraguai, verifica-
-se também a incidência do imposto sobre valor agregado (IVA) so-
bre o pagamento de juros e comissões à alíquota de 5%.
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Conclusão

O BNDES Exim Automático, instrumento idealizado pela AEX 
para fomentar a exportação de bens de capital brasileiros por meio 
da concessão de linhas de crédito a instituições financeiras parcei-
ras do BNDES no exterior, vem ganhando destaque e se firmando 
como importante instrumento de apoio aos exportadores brasilei-
ros, no âmbito do BNDES Exim Pós-Embarque.

A análise da viabilidade de suas estruturas operacionais à luz da 
legislação estrangeira em vigor nos países em que o BNDES pre-
tende operar foi de grande valor para seu fomento e conferiu maior 
segurança ao BNDES nas negociações. 

Os pareceres emitidos pelos escritórios estrangeiros, além de te-
rem corroborado com as estruturas propostas pelo BNDES, aponta-
ram as inúmeras peculiaridades existentes nos nove ordenamentos 
jurídicos consultados, das quais se procurou destacar as mais rele-
vantes para apresentação, ainda que de maneira sucinta.

No tocante à operacionalização por meio do desconto de títulos, 
merecem destaque tanto o regime especial do imposto de selos no 
Chile, que demandou adaptações na letra de câmbio e nota promis-
sória, quanto a inviabilidade da adoção da letra de câmbio na Repú-
blica Dominicana, em virtude da necessidade de realização de pro-
testo no dia útil seguinte ao vencimento do título, quando não pago.

Quanto ao modelo operacionalizado pelo desconto de cartas de 
crédito, verificaram-se a suficiência e a adequação da estrutura do-
cumental que o circunda, com a ressalva de que, no caso de insol-
vência do banco argentino, o BNDES deverá promover a notificação 
da cessão dos direitos creditórios ao devedor cedido por ato de no-
tário público. A exceção existe por conta da República Dominicana, 
que exige a publicidade da cessão dos direitos de crédito desde logo, 
encarecendo e dificultando o funcionamento desse instrumento de 
apoio às exportações.
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A estrutura formalizada por meio de contrato de financiamento, 
por sua vez, também se mostrou viável nas legislações consultadas, 
à exceção da Argentina, cujas normas cambiárias exigem o ingresso 
de divisas no país, nas operações de endividamento externo.

Por fim, deve-se ressaltar que a AEX também atua por meio do 
BNDES Exim Automático em outros países que não os destacados 
nesta análise. Como forma de garantir a viabilidade do produto, a 
área faz consultas pontuais à legislação estrangeira e toma como 
base parecer emitido por advogado autorizado a atuar no país con-
sultado para operar validamente seu produto. 

É de se notar, portanto, que a consulta aos ordenamentos jurídi-
cos estrangeiros se mostra de crucial importância para o fomento do 
BNDES Exim Automático e vem permitindo à AEX aprofundar seus 
conhecimentos legais no âmbito do comércio exterior e aprimorar 
seus instrumentos de colaboração financeira, de modo a garantir o 
alcance de suas metas e estratégias.

Apêndice I

O BNDES Exim Automático formalizado por meio do 
desconto de títulos de crédito e cartas de crédito – 
quadros comparativos

Quadro 1 

Registro no banco central do país onde localizado o banco 
no exterior
África 
do Sul

Argentina Chile Colômbia Panamá Paraguai Peru República 
Dominicana

Uruguai

Não Não Contrato, 
confirmação 
da carta de 
crédito e aval 
em títulos

BNDES Não Não Não Não Não
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Quadro 2 

Força executiva dos títulos de crédito

África 
do Sul

Argentina Chile Colômbia Panamá Paraguai Peru República 
Dominicana

Uruguai

Sim Sim Certificação 
de firmas por 
notário público

Sim Sim Sim Sim Instrumento 
elaborado por 
notário público

Sim

Quadro 3

Requisitos para execução dos títulos em juízo

África do Sul Argentina Chile Colômbia Panamá Paraguai Peru República 
Dominicana

Uruguai

Notarização e 
consularização 
da firma do 
endossante

Notarização e 
consularização 
da firma do 
endossante

Imposto 
de selos 
e regime 
especial 
do DL 
3.475

Notarização e 
consularização 
da firma do 
endossante

Notarização e 
consularização 
da firma do 
endossante 
e imposto de 
selos

Notarização e 
consularização 
da firma do 
endossante

Não 
há

Notarização e 
consularização 
da firma do 
endossante

Não há

Quadro 4 

Prescrição da ação cambiária

Argentina Chile Colômbia Panamá Paraguai Peru República 
Dominicana

Uruguai

Três anos 
contra 
importador e 
avalista e um 
ano contra 
exportador

Um ano 
contra 
importador e 
avalista

Três anos 
contra 
importador e 
avalista e um 
ano contra 
exportador

Três anos 
contra 
importador e 
avalista

Quatro 
anos contra 
importador e 
avalista

Três anos 
contra 
importador e 
avalista

Cinco anos 
contra 
importador e 
avalista e 15 
dias contra o 
exportador

Três anos contra 
importador e 
avalista da letra, 
um ano contra 
exportador da 
letra e quatro 
anos contra 
importador e 
avalista da nota

Quadro 5

Cláusula de dispensa de protesto

África 
do Sul

Argentina Chile Colômbia Panamá Paraguai Peru República 
Dominicana

Uruguai

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não é válida na 
letra de câmbio, 
que deve ser 
protestada no 
dia útil seguinte 
ao vencimento

A letra de câmbio 
perde sua força 
executiva contra 
o aceitante e seu 
avalista
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Quadro 6

Cláusula de juros de mora (6% a.a.)
África do 
Sul

Argentina Chile Colômbia Panamá Paraguai Peru República 
Dominicana

Uruguai

Sim

Taxa 
máxima: 
relevant 
prime 
lending 
acrescida 
de 2% 

Sim Sim Sim

Taxa máxima: 
1,5 juros 
ordinários 
estipulados

Incidem 
sobre os juros 
vencidos a 
partir da 
interposição 
de demanda 
judicial e 
desde que 
devidos há um 
ano

Sim Sim

Taxa máxima: 
16,54% a.a.
(jan. 2012)

Representam 
a conversão 
dos juros 
ordinários 
a partir do 
vencimento

Não

Taxa 
máxima: 
3,86% a.a.
(jan. 2012)

Sim Sim

Taxa 
máxima: 
percentual 
da taxa 
média 
de juros 
publicada 
pelo banco 
central

Quadro 7

Tributos
África 
do Sul

Argentina Chile Colômbia Panamá Paraguai Peru República 
Dominicana

Uruguai

Withholding 
tax

- Isenção 
em Buenos 
Aires

15% - 12,5% 6% 4,99% 10% 12%

IVA - Isenção - - - 5% - - -
Imposto de 
selos

- Isenção 
em Buenos 
Aires

0,05% 
a.m. 
até 
0,6% 

- 0,1% - - - -

ITF - - - - - - 0,005% - -
IP - - - - - - - - 1,5%

Legenda:
IVA – Imposto sobre valor agregado
ITF – Imposto sobre transações financeiras
IP – Imposto sobre o patrimônio

Quadro 8 

Recomendações
África do 
Sul

Argentina Chile Colômbia Panamá Paraguai Peru República 
Dominicana

Uruguai

Renúncia à 
caução em 
juízo

- - Utilização 
dos modelos 
oficiais de 
títulos de 
crédito

- - Utilização 
dos modelos 
oficiais de 
títulos de 
crédito

Renúncia à 
caução em juízo 
e ao benefício 
de ordem e 
notificação do 
devedor para 
pagar em três 
dias

-
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Quadro 9 

Cessão dos direitos creditórios da carta de crédito
África do 
Sul

Argentina Chile Colômbia Panamá Paraguai Peru República 
Dominicana

Uruguai

Notificação 
por 
qualquer 
meio e a 
qualquer 
momento

Contra 
devedor: 
notificação 
ou 
aceitação

Contra 
terceiro:
notificação 
por ato 
público

Notificação 
por ato 
público ou 
aceitação

Certificate of 
compliance é 
idôneo para 
aceitação

Notificação 
por regras 
da UCP ou 
por contrato 
notarizado

Certificate of 
compliance é 
idôneo para 
aceitação 

Remittance 
letter é 
idônea para 
notificação 
se a cessão 
ao BNDES for 
expressa

Notificação 
por 
qualquer 
meio e a 
qualquer 
momento

Notificação 
por SWIFT

Notificação 
por 
qualquer 
meio e a 
qualquer 
momento

Contra 
devedor e 
terceiro: 
notificação 
por ato 
público 
antes da 
falência

Notificação 
por 
qualquer 
meio e a 
qualquer 
momento

Quadro 10

Prescrição da ação de cobrança da carta de crédito
Argentina Chile Colômbia Panamá Paraguai Peru República 

Dominicana
Uruguai

Dez anos Três anos Três anos Três anos Quatro anos Dez 
anos

Vinte anos Vinte anos

Apêndice II 

O BNDES Exim Automático formalizado por meio de 
contrato de financiamento – quadros comparativos

Quadro 1

Registros e autorizações do banco central
África do 

Sul
Chile Colômbia Panamá Paraguai Peru República 

Dominicana
Uruguai

Contrato - Sim - - - - Sim -

Registro do 
BNDES

- - Sim - - - - -

Autorização Banco sul-
africano

- - - - - Banco de 
investimento

-
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Quadro 2

Tributos
África do 

Sul
Chile Colômbia Panamá Paraguai Peru República 

Dominicana

Withholding tax - 4% - - 6% 4,99% 10%

Imposto sobre 
valor agregado

- - - - 5% - -

Imposto de selos - 0,05% 

a.m. até 

0,6% 

- 0,1% - - -

Imposto sobre 
transações 
financeiras

- - - - - 0,005% -

Quadro 3

Recomendações relativas a cláusulas contratuais e estrutura
África do Sul Chile Colômbia Panamá Paraguai Peru República 

Dominicana
Uruguai

Incluir declaração 
do banco sul-
africano de que 
não existem 
impedimentos 
legais nos 
termos de sua 
licença bancária 
para ingressar 
em acordos de 
financiamento; 
adotar a legislação 
e jurisdição 
sul-africana; e 
solicitar permissão 
do ministro 
do Comércio e 
Indústria para o 
reconhecimento 
e a execução de 
sentença brasileira

Ressaltar que 
a finalidade 
do crédito é o 
financiamento 
à importação 
do Brasil feita 
por importador 
chileno; e 
estipular a 
emissão de nota 
promissória

Não adotar a 
exclusividade 
de jurisdição 
brasileira; e 
estipular a 
emissão de nota 
promissória

- - - Determinar a 
não aplicação 
do art. 16 CC 
dominicano, 
que impõe 
aos litigantes 
estrangeiros 
o depósito de 
fiança em juízo

-

Quadro 4 

Requisitos para o contrato ser utilizado como prova em juízo
África do 

Sul
Chile Colômbia Panamá Paraguai Peru República 

Dominicana
Uruguai

Tradução 
juramentada

Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Notarização e 
consularização

Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Não

Imposto de selo - - - Sim - - - -
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Quadro 5

Se o devedor é agência de banco localizado em terceiro país
Chile Colômbia Panamá Paraguai Peru República 

Dominicana

Haverá exclusividade da jurisdição 
chilena sobre eventuais litígios

A agência deve agir no 
interesse da representada

- - - -

Quadro 6

Se o devedor não é instituição financeira
Chile Colômbia Panamá Paraguai Peru República 

Dominicana

Incidência de imposto 
de selo

- Incidência de 
withholding tax 
(12,5%)

- Incidência de 
IVA (18%)

-
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O projeto de integração da África: 
aspectos físicos, comerciais, 
financeiros e de investimento

Denise Andrade Rodrigues
Ana Cláudia Caputo*

Resumo

A integração da África é um tema antigo e relevante para os países 
do continente. Depois do notável crescimento desses países na últi-
ma década, ele ressurgiu com força em fóruns sobre políticas para 
o crescimento econômico africano. São conhecidos seus benefícios 
para o desenvolvimento da região. A integração proposta pela União 
Africana (UA) tem dimensões diversas: monetária, financeira, ju-
rídica, de infraestrutura, de comércio exterior, institucionais e polí-
ticas, entre outras. Prevê também a constituição de três instituições 
financeiras: Banco Central Africano, Fundo Monetário Africano e 
Banco Africano de Investimento. Este artigo visa apresentar uma 
agenda que pretende modificar a África em níveis sem precedentes, 
nas próximas décadas, e, como consequência, provocará desenvol-
vimentos institucionais e estabilidade de regras. A diminuição dos 
riscos atrairá investimentos, incluindo brasileiros, ao continente. 
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Abstract

Africa ś integration is an old and important issue for the continent. 
Following the strong economic growth of its countries over the 
last decade, the theme has strongly reemerged at policy forums for 
African economic growth. Its benefits for the development of the 
region are well known. The integration proposed by the African Union 
has several dimensions: monetary, financial, legal, infrastructure, 
institutional and trade policies, among others. It also foresees the 
creation of three financial institutions: the African Central Bank, 
the African Monetary Fund and the African Investment Bank. This 
article aims to present an agenda that seeks to modify Africa in 
unprecedented levels in the coming decades, and, as a result, will 
develop the institutions and stabilize its rules. The reduction in risk 
will attract investments, including the Brazilian ones.
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Introdução

O BNDES vem acompanhando o incremento, nos últimos anos, do 
interesse dos empresários brasileiros pela África. Porém, a economia 
do continente ainda é pouco conhecida no Brasil e as informações são, 
ainda, insuficientes para a tomada de decisões consistentes. Este es-
tudo pretende auxiliar a complementar o conhecimento disponível ao 
expor o planejamento de uma agenda que pretende modificar a África 
em níveis sem precedentes, nas próximas décadas, e que possivelmen-
te contribuiu para o forte crescimento econômico do continente na úl-
tima década. O artigo descreve um conjunto de políticas que servirão 
para diminuir o risco proveniente da baixa institucionalidade para o 
investimento, na medida em que as informações disponíveis fortale-
cem a convicção de que é um continente em grande transformação. 

A África conta hoje, depois da divisão do Sudão e criação do Su-
dão do Sul, em 2011, com 54 países. Apesar do histórico negativo de 
crescimento da segunda metade do século XX, houve uma retomada 
do desenvolvimento na última década, quando apresentou taxas de 
crescimento bem acima da média mundial. O continente africano 
cresceu em média 5,7% entre 2004 e 2013.1

O crescimento pode ser explicado, em grande parte, pelo incre-
mento dos preços das commodities minerais observado na primeira 
década e pela relativa melhora na solvência externa de um conjunto 
de países africanos.2 O petróleo, que tem 12% da produção mundial 
na África, subiu de preço a partir de 2003. Os preços dos minerais 
não combustíveis, como cobre, que tem 51% da produção mundial 
no continente, também se elevaram rapidamente a partir daquele ano. 

1 Valor previsto, para 2014, de 4,8% e, para 2015, de 5,7%, de acordo com Banco 
Africano de Desenvolvimento.

2 Foram importantes para a queda da dívida externa africana os perdões de dívi-
das externas bilaterais e multilaterais ocorridos desde a década de 1990.
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Esse incremento nos preços explica, em grande medida, o aumento 
das exportações de vários países africanos ricos em recursos naturais.

Conjuntamente ao crescimento econômico, muitos países africa-
nos estabilizaram seu cenário político e aprimoraram suas institui-
ções permitindo-lhes absorver melhor a renda derivada da explora-
ção de seus recursos minerais. 

O investimento foi outro importante fator para o crescimento 
africano. A exploração de recursos naturais atraiu vultosos inves-
timentos de mineradoras e petrolíferas, em busca da crescente ren-
tabilidade proporcionada pela alta dos preços. Os investimentos em 
infraestrutura, principalmente nas áreas de energia e transportes, 
elevaram a formação bruta de capital fixo. O próprio crescimento 
econômico realimentado pela expansão da renda e do consumo con-
tribuiu para aumentar os investimentos.

Os investimentos estrangeiros diretos (IED) na África influencia-
ram tanto na expansão das atividades exploratórias como na expan-
são da infraestrutura. Houve um grande aumento do IED a partir de 
2004, quando passou de US$ 21,7 bilhões para um pico de US$ 72,2 
bilhões, em 2008. Porém, em decorrência da crise internacional, 
ocorreu, em 2009, uma queda no fluxo de investimentos estrangei-
ros, para US$ 60,2 bilhões. E, em 2012, a entrada de IED no conti-
nente foi de US$ 50 bilhões, segundo o último dado disponível na 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).  

Acompanhando o crescimento econômico do continente, o co-
mércio da África com o resto do mundo apresentou um incremento 
substancial nas últimas duas décadas. A participação do comércio 
intra-África também cresceu no período, passando de US$ 45,9 bi-
lhões, em 1995, para US$ 130,1 bilhões, em 2011. 

Ainda assim, o incremento do comércio intra-África é um dos 
principais desafios para o desenvolvimento do continente. Os prin-
cipais limitantes para a expansão do comércio entre países africanos 
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são os elevados custos de transporte, o excesso de tributação para 
mercadorias que cruzam mais de uma fronteira e a instabilidade 
política, que contribui para o fechamento das fronteiras e das vias 
terrestres e marítimas de transporte. Esses fatores tendem a tornar 
o comércio com a Europa ou Ásia mais atraente do que o com os 
próprios vizinhos, conforme UNCTAD (2009).

Esse estudo põe em evidência as vantagens do comércio regional 
na África. Em primeiro lugar, destaca a importância de aproveitar 
o ritmo de crescimento dos países da região para aumentar o volu-
me de comércio e, com isso, contrabalançar os efeitos negativos da 
queda das importações, observada na Europa e nos Estados Unidos, 
durante a crise internacional. Em segundo lugar, a pauta exportadora 
dos países africanos para seu continente é menos concentrada em 
petróleo e mais em produtos industrializados do que a pauta expor-
tadora para o restante do mundo. Assim, o comércio entre países 
africanos, ao explorar a potencialidade do mercado consumidor de 
boa parte do continente, pode servir de estímulo às indústrias locais 
ao usufruir de ganhos de escala. Conforme será visto mais a frente, 
esse ponto é crucial no projeto de integração africana. 

Este artigo está divido em mais nove seções, além desta introdu-
ção. A segunda seção faz uma breve análise do panorama econômico 
dos países do continente africano. A terceira aborda os antecedentes 
do atual projeto de integração. A quarta trata da integração institu-
cional e sua coordenação, destacando as Comunidades Econômicas 
Regionais (CER) hoje existentes. A quinta decorre sobre o atual es-
tágio de integração africana. A sexta seção aborda a integração físi-
ca; enquanto a sétima, as integrações monetária e financeira. Na oi-
tava seção, discute-se a utilização de estatísticas confiáveis. A nona 
seção trata da Agenda 2063, um plano de ação para o continente que 
será apresentado ainda em 2014. A décima e última seção traz as 
considerações finais do artigo.
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Panorama econômico dos países

A África conta com 54 países reconhecidos pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU), dos quais 16 não têm saída para o mar. Abrange 
milhares de grupos étnicos, com mais de duas mil línguas e culturas 
muito diferentes. A economia também apresenta uma grande diversi-
dade. O continente é rico em recursos minerais, em particular cobre, 
diamante, magnésio, ouro, petróleo e rocha fosfática. Apesar das tra-
jetórias de desenvolvimento desiguais de cada nação, o enorme po-
tencial econômico da região fortalece o cenário de que o desenvolvi-
mento africano talvez seja o próximo grande salto econômico global.

A despeito da diversidade institucional, todos os países africanos, 
exceto Sudão do Sul e Somália,3 tiveram crescimento positivo no 
perío do entre 2004 e 2013. Dos 52 países com estatísticas disponíveis, 
27 apresentaram crescimento esperado do Produto Interno Bruto (PIB) 
igual ou superior a 5% em 2013 (Tabela 1), mostrando que a crise in-
ternacional restringiu, mas não estancou, o crescimento do continente.

As economias exportadoras de petróleo, notadamente Guiné Equa-
torial, Angola, Nigéria e Sudão, estão entre aquelas que mais cresce-
ram na última década, refletindo a importância do ciclo de expansão do 
preço do petróleo para o bom desempenho econômico do continente.

Tabela 1

Taxa de crescimento do PIB real 2004-2013 (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(e)

2013 
(p)

Média 
2004-
2013**

África do Sul 4,6 5,3 5,6 5,5 3,6 (1,5) 3,1 3,5 2,5 2,8 3,5

Angola 10,2 20,9 19,0 23,2 13,8 2,4 3,4 3,9 7,9 8,2 11,1

Argélia 5,2 5,1 2,0 3,0 2,4 2,4 3,3 2,4 2,5 3,2 3,1

3 Sem estatísticas disponíveis no Banco Africano de Desenvolvimento.

(Continua)
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(e)

2013 
(p)

Média 
2004-
2013**

Benim 3,1 2,9 3,8 4,6 5,0 2,7 2,6 3,5 3,6 4,1 3,6
Botsuana 2,6 4,8 8,3 8,9 3,7 (7,9) 8,1 8,0 5,8 5,6 4,7
Burkina Faso 4,5 8,7 6,3 4,1 5,8 3,0 8,4 4,4 8,0 6,7 6,0
Burundi 4,8 0,9 5,4 3,5 4,9 3,8 4,8 4,2 4,3 4,6 4,1
Cabo Verde 4,3 6,5 10,1 8,6 6,7 (1,3) 1,5 2,1 2,4 4,3 4,5
Camarões 3,7 2,3 3,2 3,3 2,9 1,9 3,3 4,1 4,9 5,0 3,5
Chade 34,3 7,9 2,7 8,4 3,4 4,1 14,0 1,6 7,2 7,4 8,8
Comores 1,9 2,8 2,6 0,8 0,6 1,1 2,0 2,6 2,7 3,2 2,0
Congo 3,7 7,6 6,2 (1,6) 5,6 7,5 8,8 3,4 4,9 5,1 5,1
Costa do 
Marfim

1,6 1,8 0,7 1,6 2,3 3,8 2,4 (4,7) 8,6 8,9 2,6

Djibuti 3,0 3,2 4,8 5,1 5,8 5,0 3,5 3,5 4,5 5,0 4,3
Egito* 4,1 4,5 6,8 7,1 7,3 4,9 4,8 1,8 2,2 2,0 4,5
Eritreia 1,5 2,6 (1,0) 1,4 (9,8) 3,9 2,2 8,7 5,5 7,0 2,1
Etiópia* 13,6 11,8 10,8 11,5 10,8 8,7 12,7 11,2 6,9 6,6 10,4
Gabão 1,4 3,0 1,2 4,8 5,3 (2,7) 6,9 7,0 5,6 4,6 3,7
Gâmbia 7,0 (0,9) 1,1 3,6 5,7 6,4 6,5 (4,4) 1,0 4,3 3,0
Gana 5,6 5,9 6,4 6,5 8,4 4,0 8,0 14,4 7,1 8,0 7,4
Guiné 2,3 3,0 2,5 1,8 4,9 (0,3) 1,9 3,9 4,2 4,8 2,9
Guiné-Bissau 2,2 4,3 2,3 3,2 3,2 3,4 4,5 5,3 (1,5) 4,2 3,1
Guiné 
Equatorial

38,0 9,7 1,3 21,4 10,7 4,6 (0,5) 7,7 5,5 4,9 9,8

Lesoto 2,3 2,7 4,3 4,7 5,7 3,6 7,9 3,7 3,8 3,9 4,2
Libéria 4,1 5,9 9,1 13,0 6,2 5,4 6,1 8,2 8,9 7,7 7,4
Líbia 4,5 11,9 6,5 6,4 2,4 (1,4) 3,7 (59,7) 95,5 15,0 2,3
Madagascar 5,3 4,6 5,0 6,2 7,1 (4,1) 0,4 1,6 1,9 3,0 3,1
Malaui 5,4 2,6 7,7 5,5 8,6 7,6 6,5 4,3 2,0 5,5 5,6
Mali 2,3 6,1 5,3 4,3 5,0 4,5 5,8 2,7 (1,5) 5,4 4,0
Maurício 5,8 1,2 3,9 5,4 5,5 3,1 4,2 3,8 3,3 3,8 4,0
Mauritânia 5,2 5,4 11,4 1,0 3,5 (1,2) 5,1 3,9 6,0 6,4 4,6
Marrocos 4,8 2,8 7,8 2,7 5,6 4,9 3,6 5,0 3,2 4,6 4,5
Moçambique 7,9 8,4 8,7 7,3 6,8 6,3 6,8 7,3 7,4 8,5 7,5
Namíbia 12,3 2,5 7,1 5,5 3,4 (0,4) 6,6 4,9 4,7 4,2 5,0
Níger (0,8) 7,2 5,8 3,4 9,6 (0,7) 8,2 2,1 13,1 5,5 5,3
Nigéria 10,5 6,5 6,0 6,4 6,0 7,0 8,0 7,4 6,6 6,7 7,1
Quênia 5,1 5,9 6,3 7,0 1,5 2,7 5,8 4,4 4,2 4,5 4,7
República 
Centro-
Africana

2,8 2,0 3,8 3,7 2,0 1,7 3,3 3,1 3,1 3,2 2,9

(Continua)

(Continuação)
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(e)

2013 
(p)

Média 
2004-
2013**

República 
Democrática 
do Congo

6,6 7,8 5,6 6,3 6,2 2,8 7,2 6,9 7,2 8,2 6,5

Ruanda 7,4 9,4 9,2 7,6 11,2 6,2 7,2 8,3 7,7 7,1 8,1
São Tomé e 
Príncipe

4,5 1,6 12,6 2,0 9,1 4,0 4,5 4,9 4,0 5,2 5,2

Senegal 5,9 5,6 2,5 4,9 3,7 2,4 4,3 2,1 3,7 4,3 3,9
Serra Leoa 7,4 7,3 7,4 6,4 5,5 3,2 5,3 6,0 16,7 7,2 7,2
Seychelles (2,9) 9,0 9,4 10,1 (1,9) (0,2) 5,6 5,0 2,8 3,2 3,9
Somália ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,
Sudão 6,5 3,7 11,9 12,2 2,3 4,6 2,2 2,7 (0,6) 2,2 4,7
Sudão do Sul ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,
Suazilândia 2,9 2,5 3,3 3,5 2,4 1,2 1,9 0,7 (0,3) 0,7 1,9
Tanzânia 7,8 7,4 6,7 7,1 7,4 6,0 7,0 6,4 6,4 6,9 6,9
Togo 2,5 1,2 3,9 2,1 2,4 3,4 4,0 4,9 5,0 5,3 3,5
Tunísia 6,0 4,0 5,7 6,3 4,5 3,1 3,1 (1,9) 3,3 3,4 3,7
Uganda 5,8 10,0 7,1 8,1 10,4 4,1 6,2 5,9 4,4 4,9 6,7
Zâmbia 5,4 5,3 6,2 6,2 5,7 6,4 7,6 6,8 7,3 7,5 6,4
Zimbábue (6,9) (2,2) (3,5) (3,7) (17,7) 6,3 9,6 10,6 4,4 5,0 (0,2)
África 6,1 5,9 6,3 6,6 5,4 3,1 5,0 3,5 6,6 4,8 5,3

Fonte: Departamento de Estatística do Banco Africano de Desenvolvimento.
* Ano fiscal julho (n-1)/junho (n). 
** Média calculada pela taxa composta de crescimento anual (CAGR). 
(e) = estimado. 
(p) = previsão.

Embora o crescimento do PIB tenha sido uma característica 
compartilhada por grande parte das economias africanas, há uma 
importante heterogeneidade estrutural entre elas. Alguns países, 
como África do Sul, Egito, Marrocos e Tunísia, obtiveram algum 
sucesso na diversificação de suas estruturas produtivas. Esses paí-
ses, em especial a África do Sul, lograram instalar uma indústria de 
transformação e uma estrutura de serviços (como bancos e telefonia) 
diversificada. Por essa razão, é possível classificar, no espectro de 
economias africanas, um grupo de economias que têm exportações 
elevadas (baseadas em recursos minerais), mas com uma estrutura 
produtiva mais diversificada em relação às outras economias.

(Continuação)
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Um segundo grupo que pode ser destacado é o das economias 
exportadoras de petróleo, que reúne os principais produtores da 
África, como a Nigéria, Argélia e Angola. Esses países, que estão 
entre os 15 maiores produtores de petróleo do mundo (Tabela 2), fo-
ram responsáveis por grande parte do crescimento do continente nos 
últimos dez anos. Angola obteve as maiores taxas de crescimento, 
com média anual de 11,2%, nesse período. 

Tabela 2

Maiores exportadores líquidos de petróleo, 2012  

(em milhares de barris por dia)

Arábia Saudita 8.865

Rússia 7.201

Emirados Árabes Unidos 2.595

Kuwait 2.414

Nigéria 2.254
Iraque 2.235

Irã 1.880

Angola 1.738
Venezuela 1.712

Noruega 1.684

Canadá 1.576

Argélia 1.576

Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA).

Contudo, tais economias têm uma estrutura pouco diversificada, 
na qual os setores associados à exploração de recursos naturais res-
pondem por mais de 50% do PIB. A indústria de transformação de 
Angola e da Argélia representa apenas 5% do PIB. Na Nigéria, esse 
valor é ainda menor, 2,6%. Por outro lado, a elevação das exporta-
ções de petróleo possibilitou que os países desse grupo acumulas-
sem saldos positivos na conta corrente e contribuiu para a reversão 
do déficit histórico em conta corrente do continente africano.

Finalmente, as economias em transição (Sudão, Gana, Tanzânia, 
Uganda e Moçambique) reúnem países sem exportações per capita 
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muito elevadas (à exceção do Sudão). No entanto, algumas dessas 
economias apresentam maior participação do setor de serviços e da 
indústria no total do PIB e vêm intensificando os investimentos 
nesses setores.

Antecedentes do projeto atual de integração 

O plano atual de integração da África foi desenvolvido ao longo dos 
anos 1970, 1980 e 1990. Esse mosaico de culturas e economias de-
cidiu por um projeto de integração que levasse o continente a outro 
patamar de desenvolvimento, com eliminação da extrema pobreza. 
As várias experiências de desenvolvimento fracassadas das primei-
ras décadas da independência africana canalizaram os sentimentos 
de frustação e fortaleceram a determinação para a criação da Co-
munidade Econômica Africana (em 1994), por meio do Tratado de 
Abuja, de 1991. 

Anteriormente, na Conferência da Monróvia (1979), foi regis-
trado que se a “África pretendia libertar-se permanentemente da 
pobreza e da miséria, ela deveria contar apenas consigo mesma” 

[Comissão da União Africana (2011)]. A Declaração de Adis Abeba, 
em 1973, registrou a incapacidade da comunidade internacional de 
criar condições favoráveis para o desenvolvimento da África. A Ata 
Final de Lagos (1980) enfatizou o desenvolvimento endógeno, auto-
centrado e autossustentado e uma luta contra o neocolonialismo dos 
países do Norte como determinante para a conversão do continente.  

O sentimento de unidade para fazer frente às grandes mudanças 
necessárias para modificar o continente está por trás da iniciativa 
de integração, mas convivem com sentimentos conflitantes, como 
o antagonismo às antigas colônias e a aceitação da ajuda humani-
tária como compensatória, simultaneamente ao treinamento de lí-
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deres políticos e comunitários nos países desenvolvidos, a atração 
de investimento estrangeiro e a ajuda do sistema financeiro inter-
nacional para inibir o incremento da saída de recursos ilícitos4 da 
África e para criar instituições financeiras com padrões e normas 
de acordo com as boas práticas internacionais [Zuma (2013)].

O Tratado de Abuja aprovado pela UA5 estabeleceu os fundamentos 
para a criação da Comunidade Econômica Africana, por meio de um 
processo gradual de coordenação, de harmonização e de integração 
progressiva das atividades das CER. Entre seus objetivos está a cria-
ção de zonas de livre comércio, de uniões aduaneiras, de um mercado 
único, de um banco central e de uma moeda comum, estabelecendo 
assim uma união econômica e monetária unificada até 2028.

Integração institucional e coordenação

A integração econômica é um acordo, em essência, econômico, entre 
diferentes regiões, que tem como objetivos a redução ou eliminação 
de barreiras ao comércio e a coordenação das políticas monetária e 
fiscal. Visa reduzir os custos para os consumidores e os produtores, 
bem como aumentar o comércio entre os países participantes. Exis-
tem diferentes níveis de integração econômica, incluindo os acordos 
de comércio preferencial, zonas de comércio livre, uniões aduanei-

4 Recursos provenientes do contrabando de drogas e armas, do superfaturamento 
das exportações e subfaturamento das importações e da corrupção. Quantifica-
do recentemente pela iniciativa da Global Financial Integrity, a saída de recur-
sos ilícitos da África Subsaariana seria equivalente a 5,7% do PIB anual entre 
2002 e 2011 [Kar e LeBlanc (2013)].

5 A Organização da Unidade Africana foi criada em 1963 e sucedida pela UA, em 
2002. A UA comemorou seus cinquenta anos, em 2013, em Addis Abeba, Etiópia.  
Seus objetivos são: a unidade, a solidariedade, a eliminação do colonialismo, a 
soberania, a cooperação política e cultural e a integração dos Estados africanos.
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ras, mercados comuns e uniões econômicas e monetárias. Quanto 
mais as economias se integram, existem menos barreiras comerciais 
e alfandegárias e maior coordenação econômica e política.

As principais motivações para um projeto de integração africana 
estão na possibilidade de independência econômica em relação aos 
países ricos, no desenvolvimento econômico e na redução da pobre-
za. Não é somente liberalizar o comércio e o investimento entre os 
países de modo a se aproveitar das vantagens específicas de cada 
um, reduzir custos, aumentar mercado e ganhar competitividade, 
porque cada liberalização entre um conjunto de países pode corres-
ponder a um movimento de protecionismo, em outro conjunto. 

A diversidade de situações sugere que uma visão mais abrangen-
te e dinâmica do desenvolvimento da África requer que os ganhos 
de escala e de eficiência ocorram para o conjunto de países simul-
taneamente, à medida que são removidas as regras de proteção e 
as barreiras ao comércio, com ênfase na visão de longo prazo, em 
detrimento de uma visão de curto prazo que resolva problemas ime-
diatos de poucos países. Os ganhos, então, seriam expressivos no 
incentivo aos investimentos entre as fronteiras; no aumento da com-
petitividade entre empresas que concorrem entre si nesse mercado 
“expandido”; no aumento do comércio intra-África; na diminuição 
da dependência de produtos importados e da exportação de bens pri-
mários; no aprimoramento institucional proveniente do aumento das 
negociações e das soluções de conflitos e; por fim, na contribuição 
para a melhoria no bem-estar das populações.

A extensa agenda de reformas, porém, exige muita coordenação 
e um esforço contínuo e ininterrupto. O plano de ação estabelecido 
pela UA se distribui em vários temas, como: o comércio; o livre mo-
vimento de pessoas, bens, serviços e capital; a infraestrutura e ener-
gia; os investimentos; a harmonização de estatísticas; a política fiscal 
e monetária e o desenvolvimento do mercado de capitais, que serão 
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tratados nos próximos tópicos; e outros, que não serão tratados neste 
trabalho, como paz e segurança, saúde e gênero, assuntos políticos, 
capacitação de pessoas, agricultura, indústria e ciência e tecnologia. 

As CER

Existem hoje 13 diferentes comunidades regionais africanas. Muitos 
países africanos pertencem a mais de uma dessas organizações. A for-
mação das primeiras comunidades regionais remonta aos anos 1960, 
e muitas delas inspiraram-se, em sua criação, no compromisso com o 
regionalismo e a integração do continente presente no movimento pan-
-africano do período. Houve, portanto, uma motivação principalmente 
política nesse início. Contudo, as subsequentes crises econômicas e 
políticas que assolaram a região impediram seu desenvolvimento.

As comunidades regionais tal como hoje são conhecidas foram 
criadas, na maior parte dos casos, nos anos 1990. As principais têm 
um maior sentido econômico, tendo como atribuições a remoção 
de barreiras comerciais, a promoção do desenvolvimento regional 
(contando até com bancos de desenvolvimento regionais) e a criação 
de uniões monetárias.

Essas comunidades merecem uma atenção destacada em função 
do potencial econômico que podem representar na integração regio-
nal, favorecendo o comércio intra-África e integrando o crescente 
mercado consumidor africano. A maior integração de mercados, por 
sua vez, possibilitaria a criação da escala necessária para a viabili-
dade dos investimentos na indústria de transformação. Em outras 
palavras, um investidor em um determinado país africano poderia 
ter acesso livre a outros países da mesma comunidade regional. 

O maior destaque dos bens manufaturados na pauta de comércio 
intra-África, conforme ressaltado anteriormente, é percebido por 
todos os países, e bem-vindo, uma vez que os produtos africanos 
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são adequados aos costumes locais, próximos às necessidades, 
bem recebidos pelo consumidor e simultaneamente potencializam 
as possibilidades de integração produtiva, de internacionalização e 
do IED intra-África.

Nesse contexto, sobressai a relevância da liderança e da iniciativa 
privada. Stampini et al. (2013), que estimam o tamanho do setor 
privado na África com base em dados da contabilidade nacional e do 
mercado de trabalho, afirmam que o setor é responsável por 65% do 
investimento, 90% das oportunidades de emprego, 80% do consumo 
e 75% do crédito disponível no continente. A participação e lide-
rança do setor privado é uma importante estratégia   para aumentar a 
renda dos africanos. Além disso, contribui para a diversificação das 
economias, o desenvolvimento de pequenas e médias empresas e a 
redução da dependência da ajuda externa.

As CER reconhecidas pela UA como pontos de partida para a 
integração africana são: 

!" Comunidade Econômica dos Estados do Sahel-Sahariano 
(CEN-SAD): Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Chade, Co-
mores, Costa do Marfim, Djibuti, Egito, Eritreia, Gâmbia, 
Gana, Guiné, Guiné Bissau, Libéria, Líbia, Mali, Marrocos, 
Mauritânia, Níger, Nigéria, Quênia, República Centro-Afri-
cana, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Somália, 
Sudão, Togo e Tunísia.

!" Mercado Comum da África Austral e Oriental ( COMESA): 
Burundi, Comores, Djibuti, Egito, Eritreia, Etiópia, Líbia, 
Madagascar, Malaui, Maurício, Quênia, República Demo-
crática do Congo, Ruanda, Seychelles, Sudão, Suazilândia, 
Uganda, Zâmbia e Zimbábue.

!" Comunidade da África Oriental (EAC): Burundi, Quênia, 
Ruanda, Tanzânia e Uganda. 
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!" Comunidade Econômica dos Estados da África Central 

(ECCAS): Angola, Burundi, Camarões, Chade, Gabão, Gui-

né Equatorial, Congo, República Centro-Africana, República 

Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe.

!" Comunidade Econômica dos Estados da África Ociden-

tal (ECOWAS): Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do 

Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné Bissau, Libéria, Mali, 

Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo.

!" Autoridade Intergovernamental de Desenvolvimento 

(IGAD): Djibuti, Eritreia, Etiópia; Quênia, Somália, Sudão 

e Uganda.

!" Comunidade de Desenvolvimento da África Austral 

(SADC): África do Sul, Angola, Botsuana, Lesoto, Mada-

gascar, Malaui, Maurício, Moçambique, Namíbia, República 

Democrática do Congo, Seychelles, Suazilândia, Tanzânia, 

Zâmbia e Zimbábue.

!" União Árabe do Magrebe (UMA): Argélia, Líbia, Marro-

cos, Mauritânia e Tunísia.

As CER não reconhecidas6 pela UA são: União Aduaneira da 

África Austral (SACU); Comunidade Econômica dos Países dos 

Grandes Lagos (CEPGL); União Econômica e Aduaneira da África 

Ocidental (UEMOA); Comunidade Econômica e Monetária da Áfri-

ca Central (CEMAC); e Comissão do Oceano Índico (IOC). Junta-

mente com as CER reconhecidas, formam um mosaico de critérios 

de agrupamento e de interesses.

6 As CER foram reconhecidas para a integração africana com base em uma 
distribuição regional que incluísse todos os países, mas evitasse superposi-
ções excessivas. 
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Figura 1

Comunidades Regionais Africanas

Fonte: UNCTAD (2009).
Nota: Não estão incluídas as comunidades CEN-SAD e CEPGK. Estão destacadas, 
também, algumas uniões econômicas, como a Economic Community of West African 
States (WAMZ), a Zona do Franco CFA e a Commom Monetary Area (CMA).

Etapas da integração

A Comunidade Econômica Africana, estabelecida pelo Tratado de 
Abuja, será criada em seis etapas: 
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!" Etapa 1 (1994-1999): criação de blocos econômicos regionais 
onde não existem.

!" Etapa 2 (2000-2007): fortalecimento da integração nas comu-
nidades regionais e harmonização entre essas comunidades.

!" Etapa 3 (2008-2017): estabelecimento da área de livre comér-
cio e da união aduaneira em cada comunidade regional.

!" Etapa 4 (2018-2019): coordenação e harmonização dos siste-
mas tarifários e não tarifários entre as comunidades regionais 
visando ao estabelecimento da área de livre comércio e da 
união aduaneira africanas.

!" Etapa 5 (2020-2023): estabelecimento do mercado comum 
africano.

!" Etapa 6 (2024-2028): estabelecimento da união econômica e 
monetária africana e do parlamento africano. 

O estágio da integração africana relatado pela African Union 
Commission, em 2013, está descrito no Quadro 1.

A integração física

O projeto de integração africana tem como um dos principais temas 
a integração física de bens, serviços e pessoas. 

Infraestrutura

A infraestrutura é um dos maiores gargalos para o desenvolvimento 
econômico e social do continente. Ao mesmo tempo, a perspectiva 
de crescimento econômico para os próximos anos, as reformas ins-
titucionais implementadas por alguns países e os avanços na coope-
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Quadro 1

Etapas da integração africana 

Etapas do 
Tratado de 
Abuja

Etapa 1: 
1994-1999

Etapa 2: 2000-2007 Etapa 3: 2008-2017 Etapa 4: 
2018-2019

Etapa 5: 
2020-2023

Etapa 6: 
2024-2028 
(no máx.  
até 2034)

Comunidades 
Regionais (CRs)

Fortalecimento 
das CRs 

existentes e 
criação de novas 
CRs onde não 

existia

Coordenação e 
harmonização 
das atividades

Gradual 
eliminação 
das tarifas e 
barreiras não 
tarifárias

Área 
de livre 
comércio

União 
aduaneira

União 
aduaneira 
continental

Estabelecimento 
de um mercado 
comum africano

União 
econômica e 
monetária

UMA ! ! Em progresso Ainda não Ainda não Esta etapa 
será alcançada 
quando todas 
as CRs tiverem 
alcançado 
união 
aduaneira e 
harmonizado 
suas 
respectivas 
Tarifas 
Externas 
Comuns (TEC), 
com o objetivo 
de criar uma 
única TEC 
continental

Esta etapa 
será alcançada 
quando todas 
as CRs tiverem 
alcançado união 
aduaneira 
continental, 
além da livre 
circulação de 
trabalho e 
capital

Esta etapa 
será 
alcançada 
quando 
todas as 
CRs tiverem 
alcançado 
um mercado 
comum 
africano, 
nesse 
momento 
haverá uma 
moeda 
comum 
emitida pelo 
Banco Central 
Africano

IGAD ! ! Em progresso Ainda não Ainda não
SADC ! ! ! ! 2013
CENSAD ! ! Ainda não Ainda não Ainda não
ECOWAS ! ! ! ! 2015
COMESA ! ! ! ! !

ECCAS ! ! ! ! !

EAC ! ! ! ! !

Fonte: African Union Commission (2013).
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ração e na integração regional sinalizam oportunidades de investi-
mento nesse setor.

O principal meio de transportes é a rodovia e, também, a prin-
cipal forma de conexão existente entre o interior de um país e 
seu porto. Apenas 19% das rodovias estavam pavimentadas, em 
2010. Outro meio de transporte importante é o ferroviário, que 
compreende cerca de 89.000 km em todo continente. Em geral, 
são linhas individuais, que ligam o interior ao litoral sem cone-
xões com rodovias, para o transporte das commodities que serão 
exportadas. Apesar de a maioria das ferrovias ser estatal, houve 
algum avanço em concessões e licenças para operação, princi-
palmente por companhias de mineração. O transporte ferroviário 
de passageiros não é um negócio rentável em razão da elevada 
despesa de manutenção e das extensas regiões com baixa densi-
dade populacional.

Destaque-se que há um círculo vicioso na rede de transportes afri-
cana: o baixo comércio intrarregional inibe investimentos na am-
pliação de rodovias e ferrovias, que, por estarem sucateadas, invia-
bilizam o comércio regional. Além disso, a logística no continente é 
bastante dificultada pela grande quantidade de países, o que aumen-
ta o tempo perdido em órgãos de controle de fronteiras. 

A construção da infraestrutura de transporte por terra (ferrovias e 
rodovias) existente seguiu a lógica do escoamento de commodities 
por meio dos principais portos africanos. Dessa maneira, se obser-
vados os corredores rodoviários e ferroviários, nota-se a concentra-
ção da malha de transporte conectando o interior aos portos, sem 
corredores que conectem internamente o continente. Por essa razão, 
há maior facilidade dos países africanos em comercializar com par-
ceiros em outros continentes do que com seus próprios vizinhos. A 
escassez de rodovias e ferrovias pode ser facilmente visualizada nas 
figuras 2 e 3. 
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Figura 2

Rede rodoviária africana, 2010

Fonte: African Development Bank (2010).

Figura 3

Rede ferroviária africana, 2010

Fonte: African Development Bank (2010).
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A fragmentação política do continente impossibilita a geração 
de economias de escala, principalmente, no setor de energia. Além 
disso, o tamanho do mercado dos países inviabiliza a realização de 
projetos nacionais. Mais de vinte países produziam, em 2010, uma 
quantidade de energia abaixo da escala de eficiência mínima de 
produção, impactando o preço pago por empresas e consumidores. 
O acesso à internet e às ligações internacionais, por exemplo, que 
ocorre, atualmente, em muitos países africanos, por intermédio de 
satélites, pode ter seu custo reduzido se for realizado por meio de um 
anel continental de fibra óptica. O custo elevado reduz ainda mais o 
acesso desses serviços para a população africana.

African Development Bank (2012) estima que os países da África 
invistam em torno de US$ 45,3 bilhões anualmente em infraestru-
tura. Cerca de 45% desse total refere-se aos gastos de operação e 
de manutenção realizados pelas empresas públicas. Considerando 
apenas o investimento em capital, verifica-se que o setor privado 
tem a mesma participação que o setor público, cerca de 38% do total 
investido. O restante tem origem na assistência internacional e de 
países não pertencentes à Organização para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE). 

O investimento anual em infraestrutura deveria mais que dobrar, 
segundo Banco Mundial (2012), para que os países africanos pudes-
sem atingir as Metas de Desenvolvimento do Milênio. No entanto, é 
consenso entre os chefes de Estado, altos executivos de governo e as 
comunidades regionais que, sem progressos na cooperação e na inte-
gração regional, o continente não conseguirá melhorar e ampliar sua 
infraestrutura, o que limitará seu desenvolvimento econômico e social. 

Um importante avanço na cooperação foi o lançamento do Pro-
grama para o Desenvolvimento de Infraestrutura em África (PIDA), 
em julho de 2010. O PIDA é uma iniciativa na área de infraestrutu-
ra criada por três importantes instituições africanas: a UA, a Nova 
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Parceria para o Desenvolvimento da África (NEPAD)7 e o Banco 
Africano de Desenvolvimento (BAD). O BAD é o responsável pela 
coordenação executiva do PIDA. Representantes da UA, da NEPAD 
e das CER formam o Conselho Diretor do programa.

Essas instituições calculam que a taxa média de crescimento eco-
nômico para os países africanos será de 6% a.a., entre 2010 e 2040. 
Para atender a esse crescimento, estimam que a capacidade atual 
de geração de energia (125 GW) deverá ser expandida para quase  
700 GW, em 2040. Os fluxos de mercadorias que transitam por portos 
africanos passarão de 265 milhões de toneladas, em 2009, para mais 
de 2 bilhões de toneladas, em 2040. Além disso, as necessidades de 
água vão empurrar algumas bacias hidrográficas (Nilo, Níger, Orange 
e Volta) para o limite ecológico. A necessidade de tecnologia de infor-
mação e comunicação vai aumentar: a demanda de cerca de 300 GB 
por segundo, em 2009, vai atingir 6.000 GB por segundo, em 2018. 

O PIDA tem como objetivo reunir iniciativas de infraestrutura 
para integração regional. O programa envolveu, primeiramente, o 
desenvolvimento de estudos para quatro setores prioritários (ener-
gia; transportes; tecnologia de informação e comunicação; e recur-
sos hídricos transfronteiriços). Com base nesses estudos, estabele-
ceu-se um programa de desenvolvimento com horizonte temporal de 
curto prazo (2020), médio prazo (2030) e longo prazo (2040). 

O orçamento total do PIDA está estimado em mais de US$ 360 
bilhões. Todavia, considerando a necessidade urgente do desenvol-
vimento de infraestrutura na África, o PIDA estabeleceu uma lista 
de cinquenta projetos prioritários de integração regional. O Plano de 
Ação Prioritária (PAP) foi resultado de um processo de consulta às 

7 A NEPAD é um programa da UA adotado na 37ª Sessão da Conferência dos 
Chefes de Estado e de Governo, em julho de 2001, em Lusaka, Zâmbia. O 
 NEPAD visa a uma “remodelação” do continente africano. Suas metas, segun-
do o Banco Africano de Desenvolvimento, são a promoção do crescimento ace-
lerado e do desenvolvimento sustentável; a erradicação da pobreza generaliza-
da e da miséria; e a inclusão da África no processo de globalização.
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CER, agências especializadas, ministérios do setor e outros agen-
tes de desenvolvimento relevantes. Os projetos foram priorizados 
com base em três categorias: (1) elegibilidade e integração regional,  
(2) viabilidade e disponibilidade e (3) impactos no desenvolvimen-
to. O orçamento estimado do PAP, até 2020, é de US$ 68 bilhões.

Em relação ao setor energético, os projetos listados pelo PIDA englo-
bam a construção de refinarias de petróleo de elevada capacidade, dutos 
de petróleo e de gás, hidrelétricas e linhas de transmissão. O objetivo 
será maximizar a produção e a distribuição de energia entre as diversas 
regiões do continente, de modo a tornar a produção e o consumo eficien-
tes. Isso será realizado por meio de projetos como o Gasoduto Nigéria-
-Argélia e as quatro linhas de transmissão previstas no PAP. O orçamen-
to total desses projetos está estimado em US$ 40,3 bilhões até 2020. O 
PIDA ainda inclui o desenvolvimento de projetos de energia limpa.

Figura 4

PIDA – energia

Fonte: PIDA – Sumário Executivo.



122 Revista do BNDES 41, junho 2014

No setor de transportes, o objetivo do PIDA é reduzir os custos 
de transporte e impulsionar o comércio intra-africano. Para isso, é 
necessário melhorar a conexão das capitais e dos maiores centros, 
por meio da pavimentação de estradas e da construção de ferrovias, 
e modernizar os portos e aeroportos. O orçamento estimado para o 
setor de transportes é de US$ 25,4 bilhões até 2020.

Figura 5

PIDA – transportes

Fonte: PIDA – Sumário Executivo.

No setor de recursos hídricos, o objetivo é assegurar a segurança 
alimentar e de abastecimento de água, por meio do aumento da ca-
pacidade de armazenagem de água e da ampliação da área irrigada. 
Para isso, serão realizados estudos de viabilidade para a utilização 
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de alguns aquíferos africanos. Está prevista a construção de diversas 
barragens multifunções. O orçamento estimado para esse setor é de 
US$ 1,7 bilhão até 2020.

Figura 6

PIDA – águas

Fonte: PIDA – Sumário Executivo.

Para o setor de telecomunicações, o PIDA tem um objetivo: au-
mentar a penetração da banda larga no continente africano, de modo 
a aumentar a conectividade com o resto do mundo. Os projetos en-
globam a instalação de cabos de fibra óptica, terrestre e submarina, 
e de pontos de intercâmbio de internet entre os países. O orçamento 
total é de US$ 500 milhões até 2020.
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Figura 7

PIDA – telecomunicações

Fonte: PIDA – Sumário Executivo.

O PIDA prevê que o financiamento de cerca de metade dos in-
vestimentos para realização dos projetos do PAP, até 2020, será de 
fontes domésticas, públicas e privadas. O restante do financiamento 
aos projetos será proveniente de fontes externas, por meio de Assis-
tência Oficial ao Desenvolvimento, do Fundo Fiduciário UE-África, 
dos bancos de desenvolvimento regional e multilaterais e dos fundos 
direcionados. A atração de investimentos privados constitui-se como 
um pilar importante para implementação do PAP, em especial, por 
meio das parcerias público-privadas. O PIDA estima que, em 2010, 
o compromisso do setor privado para com todas as infraestruturas no 
continente somou US$ 14 bilhões, demonstrando que as metas estão 
coerentes com sua factibilidade.
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Movimento de bens e serviços

Os problemas mais comuns para a integração comercial africana estão 
na sobreposição das comunidades econômicas e na existência de bar-
reiras não tarifárias entre as comunidades e entre os países. A maioria 
dos países pertence a mais de uma comunidade, muitas vezes com-
petidoras entre si. A UA reconhece as citadas oito CER como funda-
mentais para a construção da Comunidade Econômica Africana, mas 
o continente tem 13 comunidades com grandes superposições.

A sobreposição torna muito difícil integrar os mercados por meio 
dos instrumentos de política comercial comuns, por exemplo, ao 
estabelecer uma tarifa externa comum, porque um país não pode 
ser parte de duas uniões aduaneiras aplicando duas tarifas externas 
comuns diferentes. 

As barreiras não tarifárias impedem o livre movimento de bens, ser-
viços e pessoas. Em algumas comunidades econômicas, essas barreiras 
constituem o principal entrave ao comércio. Dentre elas, destacam-se o 
rentseeking dos funcionários da aduana, os bloqueios policiais nas es-
tradas e os achaques dos funcionários da imigração. Além de inibirem o 
comércio intra-África, desestimulam também o turismo, especialmente 
o de estrangeiros, fonte de renda importantíssima para muitas localida-
des que apresentam reservas naturais e parques nacionais. 

É interessante que muitos países se utilizem dessas barreiras como 
forma de controle do comércio, sem admitir abertamente que utilizam 
métodos reprovados pela UA para controle das aduanas e, portanto, 
evitem medidas para inibir as práticas, mesmo quando são participan-
tes ativos de fóruns de negociação da política comercial consensual. 

Alguns itens imprescindíveis nos acordos de livre comércio, como 
as regras de conteúdo nacional e as salvaguardas, têm conseguido 
avanços importantes no processo de integração. As regras de conteúdo 
nacional são utilizadas para distinguir os bens e serviços que deveriam 
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obter um tratamento preferencial. Somente os bens e serviços que sa-
tisfazem essas regras conseguem ser transacionados sem tarifas.

As medidas de segurança para prevenção dos efeitos adversos 
originados da liberalização comercial e das práticas comerciais não 
justas são chamadas de salvaguardas. Várias comunidades regionais 
estabeleceram salvaguardas específicas contra as adversidades em 
seus acordos de cooperação, como medidas antidumping, medidas 
compensatórias, cobertura contra as perdas da indústria e da econo-
mia do país importador, medidas de proteção à indústria nascente e 
aos setores estratégicos, cobertura contra as restrições pós-dificul-
dades com o balanço de pagamentos e salvaguardas contra os danos 
sérios à indústria doméstica causados pelas importações.

A EAC foi a única comunidade regional que atingiu a etapa 5 
(mercado comum), a ser consolidada nos próximos anos, porém, os 
progressos aconteceram, mesmo que lentos, na ECOWAS, ECCAS, 
SADC e COMESA (Gráfico 1).

Gráfico 1

Estado da integração das CER, 2012

Fonte: African Union Commission (2013).
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Movimento de pessoas, direito de residência e permanência

O livre movimento das pessoas e seu direito à residência e à 

permanência é um dos princípios fundamentais da Comunidade 

Econômica Africana. Em um mundo crescentemente integrado, 

a migração aumentará nas próximas décadas, especialmente na 

África, onde o movimento de pessoas é comum, principalmente 

em países contíguos. 

A migração é uma prática natural (e anterior à formalização 

das fronteiras entre os países) de ajuste de habilidades, idades e 

composição setorial dos mercados regionais e nacionais de mão 

de obra. Quando as pessoas se movem de um país para outro car-

regam consigo suas habilidades e seu conhecimento, mas o imi-

grante necessita de que suas qualificações sejam reconhecidas pelo 

país escolhido e precisa do amparo das leis de seguridade social. 

No continente africano, as movimentações migratórias são inten-

sas seja em busca de emprego, de tratamento médico e seguridade, 

seja por guerras, violência tribal ou pela violência proveniente do 

contrabando de drogas e de armas. 

As tradições milenares de escambo, trocas comerciais, cultu-

rais e linguísticas entre os povos nômades estão presentes em 

vários países africanos tornando as migrações comuns e aceitas 

naturalmente. Os países com maior renda e emprego exercem 

uma atração muito forte sobre os povos mais pobres, e o ajuste 

da disponibilidade de emprego e da mão de obra adequada não é 

instantâneo, em virtude das assimetrias de informação. Na lite-

ratura econômica, o argumento central a favor da movimentação 

da mão de obra é que ela aumenta o produto agregado dos países-

-membros da Comunidade Econômica Africana e, assim, o bem-

-estar de suas populações.
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O alto desemprego é o maior impeditivo para os países permitirem 
a livre movimentação de mão de obra. Muitos países não querem 
permitir a entrada de mão de obra sem qualificação, principalmente 
quando consideram que seus cidadãos não conseguem competir com 
os imigrantes. Muitas vezes permitem a entrada somente de poucas 
pessoas com determinadas qualificações e habilidades, mesmo se o 
país não tiver aquele tipo de mão de obra, por medo do excedente 
ou da concorrência.

Alguns acordos de imigração temporária foram estabelecidos 
como um passo para a acomodação das necessidades de mão de obra 
e, ainda, como um passo para os acordos de imigração definitiva, 
mais difíceis de serem assinados. A seguir, algumas ações empreen-
didas pelas três CER mais avançadas na integração.

!" ECOWAS: estimula os membros a harmonizar as leis tra-
balhistas e a seguridade, porém os países têm sido lentos 
em responder aos compromissos de garantia de tratamento 
igualitário entre os cidadãos, imigrantes ou natos e, no caso 
de desempregados, de treinamento e emprego. Em janeiro 
de 2008, a ECOWAS adotou um mecanismo regional mul-
tissetorial para mobilidade intrapaíses-membros e de migra-
ção para terceiros países. Do ponto de vista da educação 
e do treinamento, observam-se avanços na harmonização 
dos diplomas educacionais nas três línguas oficiais – inglês, 
francês e português. 

!" EAC: assumiu compromissos de parcerias entre gover-
nos, empregadores e empregados, além de um acordo 
para o desenvolvimento de um arcabouço comum de qua-
lificação profissional.

!" SADC: assumiu compromissos de harmonização de políticas 
sociais para facilitar a mobilidade de mão de obra e para ga-
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rantir a cooperação na coleta de informações e na criação de 
bancos de dados sobre a mão de obra. 

Outros aspectos contribuem para conter a movimentação de bens 
e pessoas, como as questões de segurança, as disputas por fronteiras 
e a instabilidade política. O controle da imigração é muito fraco gra-
ças à inexistência de documentos de identificação, em muitos paí-
ses. Como as instituições não criam a obrigatoriedade dos documen-
tos, vigora, em muitas situações de fronteira, o arbítrio por parte das 
autoridades locais. Muitas comunidades econômicas querem forçar 
a utilização do documento de identidade, passaporte ou documento 
de viagem em substituição à complacência com a entrada no país de 
imigrantes ilegais. A aceitação da entrada de muitos ilegais cria um 
ambiente de “terra sem lei” que dificulta a regulação do mercado 
de trabalho e a proteção aos trabalhadores. A preocupação com a 
segurança, até mesmo dentro de uma mesma comunidade econô-
mica, gera, também, uma resistência aos protocolos sobre a livre 
movimentação das pessoas. 

As disputas originadas na definição arbitrária das fronteiras, prin-
cipalmente após a independência dos países africanos de seus co-
lonizadores, nas décadas de 1960 e 1970, persistem mesmo depois 
de a UA insistentemente solicitar que os governos respeitassem as 
fronteiras para evitar a disseminação de conflitos. Além disso, mui-
tos países ainda estão sob forte instabilidade política, causando uma 
grande movimentação de refugiados na África, em especial da Li-
béria e da Serra Leoa. Também os conflitos com os grupos radicais 
muçulmanos causam preocupações e pânico aos estrangeiros resi-
dentes nas regiões deflagradas. 

Para contrapor, vários países estão buscando implementar, em 
conjunto, medidas para melhorar a segurança, como: postos de fron-
teira comuns; patrulhas de fronteira comuns; passaportes eletrôni-
cos; e a integração dos refugiados aos países hospedeiros. 
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Integrações monetária e financeira

Pressupostos fiscais e macroeconômicos

Um dos pilares da integração africana é a convergência macroe-
conômica para um ambiente de reforma que leve ao aumento do 
investimento, à redução da inflação, ao equilíbrio do balanço de 
pagamentos, das reservas externas e do câmbio e à redução das ta-
xas de juros dos países africanos. Apesar de a crise econômica ter 
provocado grandes oscilações nos desempenhos dos países, afetan-
do o equilíbrio fiscal e de conta-corrente, especialmente dos paí-
ses exportadores de petróleo e minerais, seu impacto não reduziu 
a tendência anterior de melhoria das condições macroeconômicas e 
a maioria dos países africanos pode passar pela crise sem maiores 
percalços. O ambiente macroeconômico equilibrado é um pressu-
posto para a utilização de uma moeda única africana.

Movimento de capitais e investimentos

Nas últimas décadas, foram removidos vários obstáculos ao fluxo de 
capitais, possibilitando aos investidores escolher entre destinos al-
ternativos com base em vantagens comparativas. Metade do IED da 
África foi, nos últimos dez anos, para a Nigéria (29,4%) e a África do 
Sul (18,2%), enquanto o investimento no mercado de capitais foi para 
a África do Sul (87,6%), onde o mercado é desenvolvido e sofisticado. 

Segundo FMI (2008), Gana, Quênia, Tanzânia, Uganda e Zâm-
bia tiveram aumentos substanciais no investimento principalmente 
porque fizeram grandes progressos nas reformas econômica e finan-
ceira. Porém, a maior parte do IED é devida à movimentação das 
multinacionais, e um terço dos países africanos não se beneficiou do 
boom de investimento privado no continente que ocorreu nos setores 
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de minérios, petroquímico, finanças, serviços, transporte, armazena-
mento e comunicação. 

Os investimentos esparsos intra-África ocorreram em fusões e 
aquisições, e não em projetos de novas unidades (greenfield).8 Es-
tes, quando ocorreram, em sua maioria foram originados por IED de 
fora da África. Mas existem oportunidades para o IED intra-África 
nos programas de privatização de estatais de alguns países e para a 
internacionalização das empresas existentes que se defrontam com 
crescimento das exportações. 

O investimento intra-África representa um compromisso de longo 
prazo e pode ser facilmente e rapidamente absorvido, uma vez que 
provém de países com condições institucionais e estruturais simi-
lares. O IED proveniente da própria África tem maior impacto na 
geração de emprego do que o IED proveniente de países desenvolvi-
dos, segundo UNIDO e UNCTAD (2011).

Os países africanos assinaram diversos acordos para promover o 
investimento e o capital intra-África. Os mais importantes e explí-
citos são os acordos sobre os investimentos da COMESA (Common 
Investment Area) e o da SADC (Investment and Finance Protocol). 

A ECOWAS estabeleceu somente um acordo explícito sobre in-
vestimentos, no setor de energia, porém seus protocolos incluem o 
direito dos investidores de se estabelecerem em qualquer um dos 
países-membros. 

Os international investments agreements, tanto multilaterais quan-
to bilaterais, objetivam dar conforto aos investidores estrangeiros por 
meio da explicitação de cláusulas de provisionamento de seguros, 
foro, justiça, proteção, transparência e previsibilidade do arcabouço 
político e regulatório que guiarão as atividades de investimentos.

8 UNCTAD (2011), com a ressalva de que as estatísticas sobre o fluxo de investi-
mentos e de capital intra-africanos são quase inexistentes.
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Os países africanos assinaram mais de 1.120 tratados de in-
vestimentos bilaterais, a maior parte com países não africanos, 
mais de 70% deles com países desenvolvidos, como Reino Uni-
do, França, Alemanha e Itália. São signatários também de ins-
trumentos multilaterais e são membros de instituições de provi-
sionamento para o tratamento de investidores estrangeiros. Os 
mais importantes são: a Organização Mundial do Comércio, com 
44 membros africanos; o International Centre for Settlement of 
Investments Disputes, que provê instrumentos para conciliação 
e arbitragem em disputas internacionais, com 46 membros; e a 
Multilateral Investment Guarantee Agency, que provê seguro de 
risco político, assistência técnica e instrumentos de mediação, 
com cinquenta países do continente. 

Os acordos para o investimento no continente seguem os pa-
drões internacionais com regras sobre os direitos de ingresso e de 
estabelecimento, de tratamento justo e equânime, de proteção con-
tra expropriação, de transferência de recursos e de convertibilidade 
da moeda, de exigências de performance em relação a emprego, 
fornecimento local, exportação e responsabilidade social corpo-
rativa, arbitragem e disputas judiciais entre investidores e Estado.

Muitos governos introduziram políticas de atração de investimen-
tos liberalizando alguns setores, como o de transporte aéreo e o fi-
nanceiro, de modo a criar um ambiente favorável ao investimento. 

O desenvolvimento do mercado financeiro

A UA criou três instituições financeiras pan-africanas: Banco Afri-
cano de Investimento, Fundo Monetário Africano e Banco Central 
Africano, que permitirão aos países o controle dos déficits dos ba-
lanços de pagamentos, a promoção da cooperação monetária e a 
disciplina e supervisão financeira [UNECA (2013a)]. 



133O projeto de integração da África: aspectos físicos, comerciais, financeiros  
e de investimento

O Banco Africano de Investimento objetiva mobilizar recursos para 
financiar projetos regionais. O capital inicial previsto é de US$ 25 bi-
lhões, distribuídos em 75% para os governos-membros e 25% para 
iniciativa privada africana. Seu estatuto foi aprovado pela UA em julho 
de 2009. A sede fica em Tripoli, na Líbia, que assinou um acordo para 
apoiar o Comitê Gestor na realização de estudos técnicos sobre os as-
pectos institucionais e organizacionais da implantação do banco. 

O mandato do Banco Africano de Investimento prevê: a promoção 
de investimentos públicos e privados destinados à integração regional 
dos países-membros da UA; a implementação de projetos que con-
tribuam para o fortalecimento do setor privado e para a implantação 
e modernização do setor rural e de infraestrutura; a mobilização de 
recursos de mercados de capitais, africanos e externos, para o finan-
ciamento dos projetos de investimento nos países africanos; o forneci-
mento de assistência técnica, quando necessária, para o estudo, a pre-
paração, o financiamento e a execução dos projetos de investimentos. 

O Fundo Monetário Africano está estipulado no Ato Constitutivo 
da UA no Tratado de Abuja, no artigo 19, visando facilitar a in-
tegração financeira e comercial das economias africanas por meio 
da eliminação de restrições comerciais e do incremento da integra-
ção monetária. Os objetivos estabelecidos no ato são, entre outros: 
prestar assistência financeira aos países-membros da UA; servir de 
câmara de compensação e de provisionamento macroeconômico do 
continente; coordenar as políticas monetárias dos países-membros e 
promover a cooperação entre as autoridades monetárias; e incentivar 
os movimentos de capitais. A sede do Fundo Monetário Africano 
fica em Yaoundé, capital de Camarões.

O fundo prevê que as contribuições financeiras dos países cotistas 
sejam distribuídas de acordo com o volume das reservas internacio-
nais, o PIB e o tamanho da população. Todavia, ainda são muitas as 
divergências a serem resolvidas, que definirão o direito de voto de 
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cada país. Para orientar a elaboração do estatuto e revisar os docu-
mentos legais e organizacionais, contam com o apoio de especialis-
tas do Fundo Monetário Internacional. 

A relevância da instituição africana ficou evidente com a crise 
financeira, de 2008 e 2009, e com o consenso sobre a necessidade de 
maior e melhor regulação financeira internacional, principalmente, 
porque as regras de funcionamento do mercado financeiro africano 
poderão ser definidas com base na própria África e, ao mesmo tem-
po, ser adequadas ao funcionamento global. 

O Banco Central Africano foi criado logo depois da assinatura do 
Tratado de Abuja e, em 1999, houve a necessidade de acelerar sua 
implantação. Em conjunto com o Banco Africano de Investimento 
e o Fundo Monetário Africano, visa à construção de uma política 
monetária comum e à criação da moeda única africana como uma 
forma de acelerar a integração econômica no continente. 

O Banco Central Africano visa ainda promover a cooperação mo-
netária internacional por intermédio de uma instituição permanente; 
promover a estabilidade cambial e evitar a depreciação das moe-
das em decorrência, também, da concorrência entre taxas de câmbio 
africanas; auxiliar no estabelecimento de um sistema multilateral 
de pagamentos em relação às transações correntes entre os países-
-membros; e eliminar as restrições cambiais que dificultam o cresci-
mento do comércio internacional. A sede do Banco Central Africano 
fica em Abuja, capital da Nigéria.

O desenvolvimento dos mercados financeiros nacionais foi gran-
de, nos últimos anos, graças ao crescimento do mercado de capitais, 
dos investimentos bancários e ao surgimento de investidores de ou-
tros mercados, além de seus mercados originais. Necessita, porém, 
de melhorias nos sistemas de pagamentos e de incremento da regula-
ção bancária, legal e contábil em muitos países, porque, de um modo 
geral, a infraestrutura de informática na África ainda é fraca. 
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No mercado de capitais, o desenvolvimento ainda é limitado. O 
maior progresso foi feito pela África do Sul, e em menor extensão, 
Botsuana, Costa do Marfim, Gana, Quênia, Maurício, Namíbia, Ni-
géria e Zimbábue. A maioria dos países tem poucas empresas lis-
tadas, um pequeno número de investidores, baixa capitalização e 
baixo volume de negócios no mercado primário. O enquadramento 
aos padrões internacionais também é lento, especialmente no que se 
refere à contabilidade e auditoria.

Ambiente de negócios

Diversos países reformaram e introduziram novas leis, para melhorar 
o ambiente de negócios, e modernizaram seus sistemas tributários 
de modo a facilitar a abertura de empresas e o comércio intrapaíses 
[UNECA (2012)]. Criaram, também, agências e institutos a fim de 
atrair investidores com porta única de entrada para diferentes minis-
térios, para ajudar o investidor a reduzir custos e a diminuir o tempo 
de implantação do projeto, e também de ajudar os governos a revisar 
a legislação trabalhista de modo a facilitar a contratação de mão de 
obra para os projetos. Além dessas reformas, introduziram e melho-
raram sua transparência e reduziram a corrupção. A Convenção da 
UA, para prevenção e combate à corrupção, foi ratificada, em 2006, 
por 31 países. A ratificação, contudo, não é suficiente para transfor-
mar práticas antigas; têm peso importante o empenho dos países e 
das instituições sobre os países que ratificaram a Convenção mas não 
avançaram nas reformas e o exemplo proveniente dos países que rea-
lizaram reformas e obtiveram ganhos econômicos visíveis. 

Existem ainda muitos outros desafios, como a falta de coordenação 
nos programas econômicos e nas políticas tributárias, na medida em 
que existem muitas comunidades, em etapas de desenvolvimento di-
ferentes e com motivações diversas. Alguns países exigem capital mí-
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nimo para o investimento dos estrangeiros e têm legislações restritivas 
a esse investidor em algumas atividades econômicas, ainda como he-
rança das políticas anticolonialistas do período pós-libertação. 

Utilização de estatísticas confiáveis

Para dar credibilidade às políticas implementadas e realizar avalia-
ções de qualidade, as autoridades decidiram empreender um esfor-
ço em gerar estatísticas, que apresentassem metodologias e coletas 
harmônicas e de acordo com os padrões internacionais. Obtiveram 
grandes progressos ao longo dos últimos anos, porém, o Sistema 
Africano de Estatísticas demanda ainda muita atenção visando 
assegurar a melhoria da qualidade e da comparabilidade das esta-
tísticas, reforçar a coordenação para evitar a duplicação dos dados 
e dos programas de tecnologia da informação e criar capacitação 
institucional nos institutos de estatística, assegurando a autonomia 
operacional e os recursos humanos, materiais e financeiros. A Car-
ta Africana das Estatísticas foi assinada em fevereiro de 2009 por 
vinte países.

A Agenda 2063

Os chefes de Estado africanos lançaram na Declaração Solene dos 
cinquenta anos da UA, em maio de 2013, em Addis Abeba, um pla-
no de ação de cinquenta anos que será segmentado e detalhado em 
vários objetivos, metas, ações e indicadores de acompanhamento e 
subdivididos em planos de 25 anos, dez anos, cinco anos e planos de 
curto prazo [UNECA (2013b)]. O documento final será apresentado 
no encontro da UA de junho de 2014. 
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Os objetivos e metas da Agenda 2063 deverão ser incorporados 
aos planos de desenvolvimento nacionais com vistas a uma África 
integrada, próspera, centrada nas pessoas e pacífica. Os compro-
missos serão estabelecidos em oito temas básicos: (1) Identidade e 
Renascimento Africano; (2) Luta contra o colonialismo e o direito 
à autodeterminação das pessoas que ainda estão sob leis coloniais; 
(3) Agenda da integração africana; (4) Agenda do desenvolvimento 
econômico e social; (5) Agenda para paz e segurança; (6) Governan-
ça democrática; (7) Determinação do futuro da África; e (8) África 
no mundo.

A Agenda 2063 foi concebida como sequência da avaliação dos 
sucessos e dos desafios encontrados para a integração africana, nos 
últimos cinquenta anos, em função das enormes alterações no con-
texto internacional, proporcionadas tanto pela globalização como 
pela rapidez da revolução na tecnologia da informação e comuni-
cação, que criaram oportunidades, sem precedentes, para o desen-
volvimento dos países mais pobres. Mais do que isso, a agenda veio 
como resposta, também, do bem-sucedido esforço realizado nos úl-
timos anos por muitos países africanos em prol do desenvolvimen-
to, do ajuste macroeconômico, da redução dos conflitos armados, 
do surgimento da classe média e do fortalecimento empresarial que 
catalisou a percepção de que é possível mudar a África se os países 
trabalharem juntos. 

Considerações finais

A integração regional é uma prioridade dos líderes africanos con-
forme proposta da UA. O tema é caro aos governos nacionais. O 
diagnóstico principal é que a integração é um importante motor 
para o crescimento econômico, para a redução da pobreza e para 
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o desenvolvimento da África. As muitas comunidades regionais e 
sub-regionais estão em diferentes estágios de reagrupamento uti-
lizando vários critérios de integração regional e diferentes acordos 
de cooperação. Existe um consenso de que a integração regional 
e a cooperação aumentarão o comércio intra-África e o comércio 
internacional, gerando economias de escala substanciais e aumento 
da competitividade. 

A integração proposta pela UA tem dimensões diversas: in-
tegração monetária, financeira, jurídica, de infraestrutura e de 
comércio exterior e seus pressupostos institucionais e políticos. 
Entre esses pressupostos, estão a diminuição da corrupção, a li-
vre movimentação das pessoas (incluindo como mão de obra) e o 
controle fiscal. Prevê também a constituição de três instituições 
financeiras: Banco Central Africano, Fundo Monetário Africano 
e Banco Africano de Investimento. 

O Tratado de Abuja, assinado pela UA, em 1991, previa a cria-
ção da Comunidade Econômica Africana, em seis etapas sucessi-
vas: (1) fortalecimento da cooperação setorial; (2) zonas de livre 
comércio; (3) união aduaneira; (4) mercado comum; (5) união mo-
netária; e, por fim, (6) união econômica. As etapas foram definidas 
em função de um princípio básico, de que se deveria consolidar 
inicialmente a integração, em nível regional, por meio do fortale-
cimento das CER, até que, finalmente, fossem fundidas na Comu-
nidade Econômica Africana. 

As CER avançam para a integração em velocidades diferentes 
em relação aos indicadores do Tratado de Abuja. A coordenação e a 
harmonização dessas comunidades são exercidas pela UA, que esta-
beleceu um Programa Mínimo de Integração. Atualmente a imple-
mentação do Tratado de Abuja está na etapa 3: criação das zonas de 
livre comércio e de uniões aduaneiras regionais, prevista até 2017. 
As comunidades ECCAS, ECOWAS e SADC atingiram o status de 
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zona de livre comércio e iniciaram seus programas para tornarem-se 
uniões aduaneiras. A COMESA atingiu a etapa de união aduaneira; e 
somente a EAC atingiu a etapa de mercado comum. As outras estão 
em etapas menos avançadas. 

Na reunião da UA, de janeiro de 2012, decidiu-se apressar a zona 
de livre comércio tripartite COMESA-EAC-SADC. Essa região reú-
ne 26 países que representam mais de 50% da economia africana, 
com uma população total de cerca de 600 milhões e um PIB espera-
do de mais de US$ 1 trilhão, para 2013, podendo constituir o ponto 
irradiador da integração continental para as demais comunidades.

A Primavera Árabe afetou o cronograma de estabelecimento da 
zona de livre comércio dos países do Norte da África. Mesmo assim, 
esses países desenvolveram algumas ações de cooperação contra o 
terrorismo e o crime organizado. Todas as ações de cooperação entre 
os países africanos são consideradas relevantes para o progresso da 
integração, tendo em vista a grande diversidade e o atraso econômico 
e social de muitos deles. Os conflitos estão longe do fim e o cresci-
mento de algumas nações também é fonte de outros conflitos, ao atrair 
recursos humanos e financeiros do restante da África e do mundo.

Na África Ocidental, a ECOWAS e o UEMOA adotaram um pro-
grama de ação comum na liberalização do comércio e uma política 
de convergência macroeconômica. A convergência é apontada como 
um dos principais pressupostos e, ao mesmo tempo, um orientador 
das políticas econômicas nos países empenhados na integração; 
além disso, as experiências bem-sucedidas de uns são rapidamente 
assimiladas pelos outros.

A ECOWAS criou o West African Monetary Institute (WAMI) 
como parte dos esforços para o lançamento de uma moeda regional 
comum, o ECO. Os desdobramentos são, porém, lentos, em razão 
dos desafios fiscais e orçamentários persistentes na maior parte dos 
países com moedas fracas. 
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O comércio intra-africano de manufaturados está crescendo e 
pode ajudar o continente a se tornar mais competitivo graças às eco-
nomias de escala, uma vez que o mercado africano é caracterizado 
por um grande número de pequenos mercados, até mesmo com paí-
ses sem saída para o mar e dependentes de seus vizinhos. Por meio 
do mercado intra-África, muitas economias poderão se fortalecer, 
também com transferência de tecnologia e de conhecimento. 

A livre circulação de pessoas é um dos principais pilares da integra-
ção e, embora tenha havido algumas conquistas, o progresso continua 
difuso e lento. Algumas CER implementaram medidas para facili-
tar a circulação de pessoas, como acordos de relaxamento de vistos 
e a criação de passaportes regionais (EAC, COMESA e ECOWAS). 
Existe muita pressão para que as comunidades mais atrasadas na im-
plementação dos protocolos de livre circulação de pessoas redobrem 
seus esforços. Essa dimensão da integração é muito importante para 
diversas sociedades africanas, que não aceitam as restrições impostas 
por fronteiras que conflitam com suas identidades culturais.

A livre circulação de capitais também é lenta, mas algumas co-
munidades desenvolveram legislações para harmonizar as políticas 
monetária e fiscal e a convergência do ambiente de negócios e da 
legislação financeira (EAC, ECOWAS, COMESA e SADC). En-
tretanto, talvez seja a principal inflexão a ser percebida, em breve, 
pela comunidade internacional, uma vez que a regulação tênue pode 
contribuir para incrementar o aproveitamento das tecnologias digi-
tais nos sistemas financeiros, a exemplo do pagamento de contas 
pelos aparelhos celulares, amplamente utilizado no continente. A 
consolidação da integração depende, em grande parte, da capacida-
de do continente para desenvolver a infraestrutura de transporte e 
de energia, de modo a reduzir custos e aumentar a competitividade. 
A infraestrutura do continente é caracterizada pela fragmentação, 
pela baixa capacidade e pelo mau desempenho. O comércio entre as 
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fronteiras regionais é complicado, com vários controles aduaneiros, 
várias normas técnicas e postos informais de controle. As malhas 
logísticas são precárias, necessitando de muitos investimentos; as 
estradas e as ferrovias são escassas e muitos de seus portos e ae-
roportos precisam de renovação e expansão. A maioria dos países 
africanos precisa aumentar a eficiência na administração aduaneira, 
na movimentação de carga e nos serviços logísticos.  

A falta de adequada infraestrutura de energia tem um impacto 
direto sobre o desenvolvimento de muitos países. Sem energia su-
ficiente, a África não pode transacionar de forma eficaz, desenvol-
ver indústrias sustentáveis e melhorar as condições de vida de sua 
população, principalmente nas áreas rurais. De acordo com o PIDA, 
esse é o setor que mais necessita de atenção e ação. O continente 
africano, em especial a região subsaariana, tem o menor acesso à 
energia elétrica no mundo e, ao mesmo tempo, dispõe de recursos 
abundantes em petróleo, gás, carvão e energia hidrelétrica, compro-
vados, e um potencial de recursos naturais, ainda a ser comprovado. 
Esses recursos são distribuídos de forma desigual em todo o conti-
nente e subaproveitados onde eles existem. A integração regional vai 
desenvolver o mercado de energia entre os países africanos. 

A importância da infraestrutura está bem documentada e 
compreen dida; os líderes africanos concordaram em vários pla-
nos e iniciativas: UA-NEPAD African Infrastructure Action Plan 
2010-2015,  Infrastructure Preparation Facility (não reembolsável) 
e Pan-African Infrastructure Development Fund. A integração física 
levará mais tempo a ser concretizada, mas, a cada nova região inclu-
ída, os efeitos sobre o desenvolvimento social servirão de exemplo 
às regiões excluí das. Além disso, as metas parecem factíveis e os 
agentes econômicos mostram-se intensamente envolvidos.

O financiamento da integração africana continua como um grande 
desafio. Observa-se uma movimentação externa vigorosa buscando 



142 Revista do BNDES 41, junho 2014

oportunidades no continente, como da China, dos países europeus e 
até do Brasil, em menor escala. Ao mesmo tempo, realizam-se dis-
cursos enfáticos de líderes africanos de que a África pode resolver 
seus próprios problemas. Citam estudos que sugerem que os recur-
sos ilícitos saídos do continente são em tais magnitudes, que seriam 
suficientes para financiar sua infraestrutura se canalizados propria-
mente. Esses recursos provêm de corrupção, contrabando de drogas 
e de armas e subfaturamento ou superfaturamento de empresas com 
negócios no exterior. De certa maneira, parece uma versão do dis-
curso pan-africano, agora trasladado ao mundo financeiro de modo 
a estimular e criar mecanismos a fim de que os recursos financeiros 
originados na África retornem ao continente, para que este não de-
penda exclusivamente da poupança externa.

A Agenda 2063 é uma nova fase na integração africana, em vir-
tude das mudanças ocorridas no mundo, pós-crise, e na revolução 
tecnológica baseada em tecnologia da informação, e, principalmen-
te, em razão do consenso interno ao continente de que a integra-
ção é fundamental para o desenvolvimento econômico e social e 
as mudanças já implementadas foram responsáveis pelas grandes 
alterações institucionais e econômicas da última década. Ainda há 
muito a ser realizado, mas em outro patamar de coordenação e pla-
nejamento. Não são somente ações concebidas pelos governantes e 
pelos altos executivos de governo; percebe-se, também, a preocupa-
ção com o desenvolvimento da iniciativa privada e sua participação 
na concepção das ações da Agenda 2063.

No que se refere ao olhar da África para o Brasil, a Agenda 2063 
trouxe uma novidade: o reconhecimento da importância dos emer-
gentes e dos BRICS para o continente. Provavelmente, haverá tare-
fas específicas a serem definidas nos documentos, ainda a serem dis-
cutidas e aprovadas, que implicarão um aumento do relacionamento 
econômico e financeiro com o Brasil. Percebe-se, em documentos 
recentes das autoridades africanas, uma compreensão de que exis-
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tem experiências da iniciativa privada no Brasil que poderiam ser 
replicadas na África, em especial, as soluções de infraestrutura e da 
agroindústria e seus setores complementares.

Em relação ao olhar para a África, o crescimento significativo da 
maioria dos países africanos despertou o interesse mundial pelo con-
tinente. Existem inúmeras oportunidades para as empresas brasileiras 
nos segmentos de infraestrutura, como na construção de rodovias, fer-
rovias, hidroelétricas e linhas de transmissões; no segmento de logís-
tica, como portos, aeroportos e rodoviárias; em tratamento da água e 
do lixo urbano; na cadeia de agronegócios, desde a indústria de imple-
mentos e equipamentos, até a pesquisa e desenvolvimento das culturas 
de soja, milho, café, algodão, açúcar e outras, adequadas a cada região; 
na implantação da indústria e na assistência técnica do setor de bens de 
capital para irrigação e para transporte da produção e das pessoas; em 
bens de capital e serviços para a mineração e para a exploração do pré-
-sal africano; entre muitos outros serviços de apoio aos setores citados. 

A integração africana é importante para que ocorram desenvolvi-
mentos institucionais adicionais que minimizem os riscos e criem uma 
estabilidade de regras para catalisar os investimentos. O desenvolvi-
mento de capacitações tanto no setor público quanto no privado pode 
ajudar a consolidar um ambiente de negócios com dinâmica saudável 
e atraente para as empresas interessadas em investir no continente.
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Resumo

A inclusão na matriz energética brasileira de um biocombustível ob-
tido de uma nova biomassa desperta questões sobre potenciais im-
pactos ambientais e econômicos. Desse modo, com base em entre-
vistas com diversas empresas e consulta à literatura disponível sobre 
o etanol produzido por meio da integração cana-de-açúcar-milho, 
este artigo objetiva avaliar o desempenho ambiental e econômico 
das usinas flex. Do ponto de vista ambiental, os resultados para as 
usinas flex não comprometem o desempenho do etanol produzido, 
tanto pela ótica do balanço energético quanto pela das reduções das 
emissões de gases de efeito estufa (GEE). O desempenho econômico, 
por seu turno, aponta para maior viabilidade em regiões com oferta 
de milho a preços baixos e demanda elevada por ração animal.

Abstract

The inclusion of a biofuel obtained from a new biomass source 
in the Brazilian energy matrix arouses questions about potential 
environmental and economic impacts. Therefore, this article 
aims to evaluate the environmental and economic performance 
of ethanol produced from sugarcane integrated with corn at flex 
plants. The study was based on interviews with various actors of 
the sector and on the data available at literature on the topic. From 
the environmental standpoint, the results for the flex plants do not 
compromise the ethanol performance, for both energy balance and 
reductions of greenhouse gases emission (GHG). The economic 
performance points to an upper viability in regions with corn supply 
at low prices and high demand for animal feed.
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Introdução

O setor sucroenergético vem buscando cada vez mais elevar os ní-
veis de utilização de seu parque industrial ao longo do ano. Atual-
mente, as usinas moem cana-de-açúcar apenas durante a safra, que 
normalmente pode durar até oito meses.

O meio mais usual para buscar atingir esse objetivo é o desenvolvi-
mento de variedades de cana adaptadas para atingir produtividade eco-
nomicamente viável em diferentes períodos do ano e condições de clima.

Esforços também têm sido feitos na busca de matérias-primas que 
possam ser processadas pelas usinas de cana-de-açúcar durante a 
entressafra. Entre essas matérias-primas, o setor privado vem consi-
derando o milho como alternativa de elevado potencial.1

O interesse privado ocorre em um cenário que apresenta, de um lado, 
elevada produção de milho em regiões que não contam com condições 
logísticas para escoamento apropriado dessa commodity e, de outro, 
estagnação de investimentos em novas usinas de etanol, cujo efeito 
mais deletério tem se traduzido em importações crescentes de gasolina.

Contudo, a inclusão, na matriz energética do Brasil, de um bio-
combustível obtido de uma nova biomassa desperta questões sobre 
o seu desempenho ambiental e econômico. Essa inclusão só se jus-
tificaria se os impactos ambientais e econômicos da produção desse 
biocombustível fossem equivalentes ou mais favoráveis que os de 
seus potenciais substitutos, sejam eles de fonte renovável ou fóssil.

Diante disso, o objetivo deste artigo é avaliar as dimensões am-
biental e econômica da produção de etanol em uma usina que seja 
capaz de processar cana-de-açúcar e milho. Esse tipo de unidade é 
aqui denominado de usina flex.

1 Atualmente, há duas usinas de pequeno porte no Mato Grosso que já pro-
cessam milho e cana. Além dessas, existem apenas projetos de usinas para a 
Região Centro-Oeste.
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Pretende-se ainda oferecer subsídios para a definição de políticas pú-
blicas que apoiem o desenvolvimento das usinas flex e, particularmen-
te, para orientar uma potencial política de financiamento do BNDES.

O artigo está assim dividido: além desta introdução, a seção seguinte 
oferece um panorama mundial da produção de etanol, colocando ênfase 
nas diferenças entre o milho e a cana-de-açúcar. Na terceira seção, são 
apresentados os principais resultados das análises ambiental e econô-
mica de uma usina flex. Na quarta seção, tais resultados são discutidos, 
sem perder de vista os possíveis benefícios que essas tecnologias pode-
riam trazer para a economia brasileira. Já na quinta seção, são sugeridas 
políticas públicas que possam estimular, de maneira sustentável, pro-
jetos de usinas flex. A última seção encerra com considerações finais.

Panorama mundial da produção de etanol

Nos últimos anos, a bioenergia vem recebendo atenção crescente em 
muitos países, nos campos político, econômico e técnico-científico, 
especialmente em razão das preocupações com as mudanças climá-
ticas e a segurança energética. Exemplo de um produto bioenergéti-
co é o etanol derivado da cana-de-açúcar, que, no Brasil, se conso-
lidou como importante biocombustível, substituindo a gasolina em 
parcela importante da demanda por combustíveis veiculares. Como 
resultado, a participação do etanol no consumo de combustíveis lí-
quidos de ciclo Otto saiu de 35%, em 2002, para 55%, em 2009.2

Se, de um lado, o etanol faz parte da realidade brasileira há déca-
das, de outro, ainda está distante de ser relevante na matriz energética 
mundial. Embora venham ganhando espaço entre as alternativas aos 
combustíveis fósseis, os biocombustíveis ainda são pouco representa-

2 Em 2009, a participação do etanol na frota de veículos flex atingiu seu pico his-
tórico no período recente. Desde então, essa participação vem diminuindo em 
razão da estagnação da produção de etanol. Em 2013, essa participação atingiu 
cerca de 40% da frota.
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tivos. A sua produção em larga escala depende fundamentalmente de 
avanços na produtividade, de forma a mitigar eventuais efeitos negati-
vos, como possíveis pressões sobre o preço de commodities agrícolas.

Estimativas da Renewable Fuels Association (RFA)3 indicam que, em 
2012, a produção mundial de etanol foi de 82,5 bilhões de litros. Desse 
total, Estados Unidos e Brasil – hoje, os dois maiores produtores do mun-
do – responderam, respectivamente, por 61% e 26%. Nos Estados Uni-
dos, o milho é a principal matéria-prima para a produção de etanol, que, 
em 2012, representou 10% da demanda por combustível veicular naquele 
país. No Brasil, como visto, a cana-de-açúcar desempenha esse papel.

Nesse contexto, a adoção comercial dos biocombustíveis depende 
da avaliação de parâmetros amplos de eficiência [BNDES e CGEE 
(2008)], considerando diversos critérios econômicos, sociais, ambien-
tais e estratégicos, como a segurança energética nacional. Assim, para 
ser usada como fonte de bioenergia, a biomassa escolhida precisa ter 
características capazes de atender a esses critérios. Segundo Souza et 

al. (2013), as características da biomassa ideal incluem: alta produ-
tividade agrícola, curtos ciclos produtivos, baixo consumo energéti-
co, baixo custo de produção, baixos níveis de contaminantes e baixa 
demanda por nutrientes. Ainda na visão dos autores, para dirimir as 
críticas sobre os biocombustíveis, é importante que a biomassa tenha 
balanço de carbono favorável quando mensurado por avaliações de ci-
clo de vida (ACV), que consideram toda a cadeia de produção e o uso 
dos biocombustíveis. Por sua vez, BNDES e CGEE (2008) destacam 
a importância de apresentar um balanço energético positivo.

Comparando essas características entre diversos tipos de biomassa, 
os autores constatam que a cana-de-açúcar é, atualmente, a fonte mais 
promissora para a produção de biocombustíveis (Tabela 1), ainda que 
necessite de mais água ou tenha um ciclo de colheita superior ao da 
maioria das biomassas da comparação.

3 Para mais detalhes, conferir: <http://ethanolrfa.org/pages/World-Fuel-Ethanol-
-Production>. Acesso em: 2 jan. 2014.
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Tabela 1 

Comparação de diferentes matérias-primas para a produção de bioetanol  
e de plataformas de biocombustíveis

  Matérias-primas fontes de combustíveis
  Sacarose da 

cana-de-açúcar
Sacarose da 
beterraba

Sacarose 
do sorgo

Amido 
de milho

Miscanthus 
lignocelulósico

Switchgrass 
lignocelulósico

Álamo 
lignocelulósico

Salgueiro 
lignocelulósico

Características 
das culturas

Ciclo de 
colheita 
(meses)

12-18 5-11 4-6 4 10-12 2-7 36-480 36-60 

Rendimento 
(t ha-1)

80a 60,8a 35 8,65 25-41 10-20 2,95-9,1 4,12-10,5

Nitrogênio 
(kg ha-1)

65 255 140-280 153 60-104 120-180 95-276 40-130

Fósforo  
(kg ha-1)

52 160 30-60 65 13 12 11-36 0-34

Potássio  
(kg ha-1)

100 65 60-120 77 78 118 88-171 0-155 

Necessidades 
de água  
(mm colheita 
de ciclo-1)

150-250 64,7-88,5b 15-77 50-80 75-120 81 70-105 109-180 

Entrada de 
energia  
(kcal x ×1, 000 
ha-1)

13,5-19 40-100 85-300 2,4-19 250-550 150-500 150-250 4,000

Custos de 
colheita  
(US$ ha-1)

2,200-2,650 237-321 407 917 1,025-2,380 230 57,5-346b 1,479-3,905

Características 
quanto a 
biocombustível 
produzido

Produção de 
combustível 
(L ha-1)

6,000-7,000 5,400 1.440 3,800 4,600-12,400 5,000 1,500-3,400 792-2,574 b

Fonte: Elaboração própria, com base em Souza et al. (2013).
a Com base no peso úmido (cana = 70% de água, beterraba = 85% de água).
b Valores de referência.
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Sem ter a pretensão de discutir exaustivamente as vantagens e 
desvantagens de grãos e cana-de-açúcar como matérias-primas para 
etanol, BNDES e CGEE (2008) resumem didaticamente os princi-
pais pontos de comparação (Quadro 1).

Quadro 1 

Panorama geral das biomassas para a produção do etanol

Matéria-prima Redução na 
emissão de GEE

Custo de 
produção

Produção de 
biocombustível 

por hectare

Terras 
utilizadas

Grãos  
(trigo, milho)

Moderado a baixo Moderado Moderado Terras férteis

Cana-de-açúcar Alto Baixo Alto Terras férteis

Fonte: Elaboração própria, com base em IEA (2005) apud BNDES e CGEE (2008).

Em primeiro lugar, a cana-de-açúcar é muito mais produtiva 
do que o milho em termos de etanol por unidade de área. En-
quanto chega a produzir cerca de sete mil litros de etanol por 
hectare, o milho produz apenas quatro mil litros. Essa maior pro-
dutividade da cana-de-açúcar traduz-se em custos de produção 
de etanol mais baixos, mesmo com um ciclo de colheita superior 
ao do milho.

No período de entressafra, a cana-de-açúcar não pode ser proces-
sada, já que não é possível estocá-la. Isso não ocorre com o milho, 
que pode ser estocado ao longo do ano.

As duas biomassas também têm diferenças em relação aos co-
produtos que delas derivam. Além do etanol, a cana-de-açúcar dá 
origem ao açúcar e à energia elétrica, produzida com base no bagaço 
oriundo da moagem (e, em alguns casos, também da palha). Essa 
flexibilidade de produção tem valor estratégico para as usinas de 
cana-de-açúcar, na medida em que permite a elas capturar valor em 
diferentes mercados, a depender dos preços relativos.
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O milho, por sua vez, dá origem ao etanol e a outros produtos 
alimentícios, como óleo e proteínas para ração animal (DDG e 
DDGS).4 Segundo RFA (2013), para cada unidade de milho proces-
sada em etanol, um terço retorna para o mercado de nutrição animal. 
A usina produtora de etanol americana, entretanto, não é autossufi-
ciente em termos energéticos, tal como a brasileira. Ainda segundo 
RFA (2013), enquanto o etanol de milho disponibiliza entre 1,9 e 
2,3 unidades de energia para cada unidade de energia fóssil usada 
em sua produção, o etanol de cana-de-açúcar pode disponibilizar até 
nove unidades de energia para cada unidade de energia fóssil usada 
em sua produção [BNDES e CGEE (2008); Macedo, Seabra e Silva 
(2008); Wang et al. (2012)]. Tal fato confere vantagem ambiental e 
econômica ao etanol de cana-de-açúcar.

Essas vantagens do etanol de cana-de-açúcar são reconhecidas 
até mesmo pela legislação dos Estados Unidos. Em 2007, foi lan-
çado o Energy Independence and Security Act (EISA), que criou 
!"#$%#!&'()$*)+ ,#-!.-#/0)-+ ,)-*#$&,&-+ &+ &1()$*&"+ &+ )2%#3$%#&+

energética e a disponibilidade de energia renovável no mercado 
estadunidense. O EISA alterou o Renewable Fuel Standard (RFS) 
de 2005. Conhecida como RFS2, a legislação de 2007 estabeleceu 
metas mínimas anuais (até 2022) de consumo de biocombustíveis 
utilizados exclusivamente para o transporte nos Estados Unidos. O 
RFS2 determinou que deveriam ser consumidos não apenas bio-
combustíveis convencionais, como o etanol de milho, mas tam-

4 DDG, ou dried distillers grains, são coprodutos do processo de produção de 
etanol. Dependendo do tipo de processo, pode-se chegar ao DDGS, ou dried 

distillers grains with solubles. Para gerar o DDGS, a fração líquida que é se-
parada do mosto durante o processo de destilação é parcialmente desidratada 
e, em seguida, o xarope resultante é adicionado ao DDG. Esses produtos po-
dem funcionar, portanto, como ração de alta qualidade para bovinos, suínos, 
aves e peixes. Essa ração pode ser uma alternativa econômica ao milho e ao 
farelo de soja, entre outros.
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bém biocombustíveis avançados, como os celulósicos e o diesel 
de biomassa. Essa classificação é definida por meio de critérios de 
redução de gases de efeito estufa (GEE). Assim: (i) biocombustí-
vel tradicional é definido como etanol derivado de amido de milho 
capaz de reduzir as emissões de GEE em, pelo menos, 20%, quan-
do comparado ao substituto fóssil; e (ii) biocombustíveis avança-
dos são aqueles combustíveis renováveis (excluído, entre outros, 
o etanol de amido de milho), derivados de biomassa renovável e 
capazes de reduzir as emissões de GEE em, pelo menos, 50%, em 
relação ao substituto de origem fóssil.

Segundo a Environmental Protection Agency (EPA), a Agência 
de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o etanol de milho reduz 
as emissões de GEE em apenas 21%. Já o etanol de cana-de-açúcar 
reduz tais emissões em 61%, o que o caracteriza como biocombus-
tível avançado.

Nesse contexto, a integração da cultura da cana-de-açúcar, com 
safra de até oito meses, com outras culturas energéticas, como a do 
milho, poderia ampliar a sustentabilidade do etanol brasileiro como 
bioenergia. A usina flex, capaz de processar milho e cana-de-açúcar 
usando como fonte de energia somente o bagaço (e, no futuro, a 
palha) da cana-de-açúcar, poderia auxiliar o setor sucroenergético a 
superar o atual contexto adverso, de baixos níveis de rentabilidade 
do etanol, especialmente aquele produzido pelas agroindústrias ins-
taladas na Região Centro-Oeste do Brasil (Figura 1).

Esse fato, evidente nesse último ciclo de produção canaviei-
ra, vem reduzindo o ímpeto por investimentos na construção de 
novas usinas na região. Ao mesmo tempo, essa conjuntura de-
flagrou intensa busca por inovações com potencial de trazer au-
mento nos níveis de rentabilidade dessas jovens empresas, como 
a integração do processamento de milho às usinas de cana-de-
-açúcar já estabelecidas.
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Figura 1 

Evolução de custos totais econômicos (CT), preços 
e margem de rentabilidade da produção de etanol 
hidratado na região de expansão
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Fonte: Pecege/CNA (2014).

O crescimento recente da produção de milho-safrinha, tradicional pro-
duto agrícola da Região Centro-Oeste cultivado em rotação com a cul-
tura da soja, fomentou o aprofundamento de análises sobre a adaptação 
das tecnologias de produção de etanol de milho, já amplamente adotadas 
nos Estados Unidos. Uma forte motivação para essas análises parte das 
oportunidades de preços competitivos para aquisição da matéria-prima, 
assim como do aproveitamento da infraestrutura da usina ociosa na en-
tressafra de cana-de-açúcar. Além disso, a grande quantidade de áreas de 
produção de soja ainda não utilizadas para produção de milho-safrinha 
(Tabela 2) indica um amplo potencial de aumento da produção regional, 
caso se desenvolva um mercado consumidor local mais estável, em que 
os preços remunerem os custos de produção da lavoura.

A região destaca-se, historicamente, como um mercado secun-
dário, com excedente de produção de milho, em que os níveis de 
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produção mostram amplas oscilações em função dos níveis de pre-
ços definidos pelo mercado internacional. Como os custos logísticos 
de escoamento do excedente de produção local são altos e o milho 
tem baixo valor agregado, a produção regional é atrativa economica-
mente apenas em períodos de altos preços internacionais do produto, 
como em 2012, quando, segundo Agência Brasil (2013), a quebra de 
safra nos Estados Unidos permitiu um aumento de 27,2% da produ-
ção brasileira e 101,5% da produção mato-grossense de milho.

Tabela 2 

Potencial de área e produção de milho-safrinha  
na Região Centro-Oeste
Unidade 
da 
federação

Área de 
soja  

(mil ha)

Área de 
milho- 

safrinha  
(mil ha)

Diferença entre 
área de soja 

e de  
milho-safrinha  

(mil ha)

Produtividade 
do milho- 
safrinha  
(kg/ha)

Potencial de 
aumento de 
produção de 

milho-safrinha 
(mil t)

 (a) (b) (a - b) (c) c (a - b)

Mato 
Grosso

8.131 3.349 4.782 5.780 27.639

Mato 
Grosso do 
Sul

2.078 1.461 617 5.100 3.144

Goiás 3.032 779 2.254 5.160 11.630

Total 13.241 5.589 7.652 5.516 42.413

Fonte: Conab (2013).

Com esse panorama em mente, a seguir são realizadas as análises 
ambiental e econômica sobre os vários cenários tecnológicos poten-
ciais para a integração dessas duas culturas em uma usina flex.

Análises ambiental e econômica

A construção dos cenários agrícolas e industriais

Os estudos de desempenho econômico e ambiental das usinas 
f lex consideraram um único cenário agrícola para cada uma des-
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sas matérias-primas (Quadro 2) e oito diferentes cenários indus-
triais (Quadro 3).

Quadro 2

Cenários agrícolas para cana-de-açúcar e milho

Cenário agrícola Cana-de-açúcar a Milho b

Produtividade 80 t ha-1 (de área colhida) 6 t ha-1

Ocupação do solo

cinco cortes) entressafra da soja, entre os 
meses de fevereiro e junho

Descrição 
tecnológica

mecanizados

e vinhaça

Distância de 
transporte do 
campo à usina

30 km 70 km

Fonte: Elaboração própria.
a O inventário da produção de cana-de-açúcar foi processado com o auxílio 
do modelo CanaSoft [Bonomi et al. (2012)], ferramenta desenvolvida pelo 
Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE/CNPEM).
b O inventário da produção de milho baseou-se no estudo de Donke et al. (2013).

Os cenários industriais foram divididos em básicos – que buscam 
representar a tecnologia das usinas de cana-de-açúcar construídas 
durante o Proálcool e que continuam em operação – e otimizados – 
que buscam representar as usinas modernas, com tecnologia atual e 
venda de excedente de energia elétrica.

Na entressafra da cana-de-açúcar, existe a possibilidade de operação 
de parte da estrutura da usina para o processamento de milho, por até 
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120 dias. A produção de etanol de cana e milho em uma estrutura com-
partilhada caracteriza as usinas flex (cenários C2a, C2b, C4, C5 e C6).

Outra possibilidade é a existência de uma planta paralela para a 
produção de etanol de milho, que compartilha apenas as utilidades 
(vapor e energia elétrica) disponíveis em uma usina de cana-de-açú-
car, com potencial para operar durante toda a safra e entressafra (C7).

O fluxograma de uma usina destinada ao processamento exclusi-
vo de cana-de-açúcar (C3) é mostrado no Anexo 1 e, para uma usina 
flex (C4), no Anexo 2.

Quadro 3

Cenários industriais

Cenário 
industrial

Tecnologia

Cana-de-açúcar a Milho b

CI 1 Autônoma básica

anidro (1:1, em volume) 

-
CI 2a flex

fermentação

CI 2b flex

fermentação

CI 3 Autônoma otimizada

elétrico

molecular

anidro (1:1, em volume) 

-
CI 4 flex

fermentação

CI 5 flex

fermentação

(Continua)
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Cenário 
industrial

Tecnologia

Cana-de-açúcar a Milho b

CI 6 flex

solúveis

CI 7

entressafra

fermentação

Fonte: Elaboração própria.
a Descrição dos cenários básico e otimizado para cana-de-açúcar baseado em 
Bonomi et al. (2012), Cavalett et al. (2012) e Dias et al. (2012).
b A descrição dos cenários industriais para o milho baseou-se nas entrevistas 
com empresas e especialistas do setor.

A tecnologia de processamento de etanol de milho difere quanto 
à etapa de remoção de sólidos do “caldo” – que pode ocorrer após a 
fermentação, obtendo-se como coproduto o DDG (C2a, C2b e C4) 
ou o DDGS (C7); antes da fermentação (C5); ou em várias fases do 
processo, obtendo-se diversos coprodutos (C6); no consumo ener-
gético; e nos rendimentos obtidos. Na Tabela 3, são apresentados 
os rendimentos industriais considerados para cada um dos cenários 
avaliados, bem como os dias de operação e as quantidades proces-
sadas de cada matéria-prima. As limitações quanto às informações 
dos processos industriais de processamento de milho usadas neste 
estudo derivam do fato de terem sido obtidas por meio de entre-
vistas com representantes do setor. Alguns desses processos ainda 
não são efetivamente praticados no Brasil e, dessa forma, as infor-
mações merecem um processo de validação para determinação de 
sua incerteza.

(Continuação)
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Tabela 3 

Resumo dos principais parâmetros industriais selecionados para os diferentes cenários 
tecnológicos avaliados

Cenários Básicos Otimizados

 C1 C2a C2b C3 C4 C5 C6 C7

Produtos

Etanol hidratado – 
cana

cana
43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9

Etanol anidro – cana
cana

43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2

cana
cana

 -  -  - 95,5 27,8 27,8 27,8 27,8

Etanol hidratado – 
milhoa

milho
 - 194,2 194,2  - 194,2 177,8 209,8 195,8

Etanol anidro – milhoa
milho

 - 192,4 192,4  - 192,4 176,0 207,9 193,9

milho
 - 280,0 280,0  - 280,0 309,4 - -

milho
 -  -  -  -  -  -  - 285,6

Produtos fracionados
milho

 -  -  -  -  -  - 192,8  - 

milho
milho

 -  -  -  - 220,3 125,4 298,0 82,8

Quantidade de matéria-prima processada no ano

Cana t
cana

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

(Continua)
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Cenários Básicos Otimizados

 C1 C2a C2b C3 C4 C5 C6 C7

com cana
200 200 200 200 200 200 200 200

cana

t
cana

625 625 625 625 625 625 625 625

Milho t
milho

 - 154.543 394.828 - 394.141 369.865 373.637 541.971

de milho
 - 47 120  - 120 103 120 320

milho

t
milho

 - 137 137  - 137 150 130 71

Produção anual

Etanol hidratado m3 ³ 131.609 161.617 208.275 131.609 208.141 197.370 209.997 237.700

Etanol anidro m³3 129.676 159.407 205.633 129.676 205.501 194.788 207.342 234.787

GWh - - - 286,4 170,4 129,9 194,9 128,4

103 t - 43,3 110,6 - 110,4 114,4 - -

103 t - - - - - - - 154,8

Produtos fracionados 103 t - - - - - - 72,0 -

Fonte: Elaboração própria.
a O consumo de açúcares para o crescimento da levedura foi considerado quando estabelecido o rendimento de produção de etanol.

(Continuação)
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Os seguintes pressupostos foram assumidos para a caracterização 
das usinas flex (C2a, C2b, C4, C5 e C6):

4+ Os sistemas de destilação e desidratação permaneceram 
inalterados, independentemente da matéria-prima proces-
sada (cana-de-açúcar ou milho), não sendo considerada a 
necessidade de adaptação da primeira coluna para remo-
ção dos sólidos, por razões de simplificação. A capacida-
de do sistema para destilação e desidratação do etanol de 
milho definiu a quantidade máxima de milho processada 
por hora.

4+ Definida a quantidade máxima de milho processada por hora, 
a quantidade de bagaço acumulada durante o processamento 
de cana-de-açúcar determinou o número de dias do processa-
mento subsequente de milho (exceto para o C2b, que opera 
durante toda a entressafra, usando cavaco de madeira como 
combustível complementar ao bagaço).

4+ O sistema de cogeração também permaneceu inalterado, para 
o processamento de ambas as matérias-primas. O sistema de 
cogeração foi dimensionado para a queima de bagaço durante 
o processamento da cana-de-açúcar, com geração de energia 
elétrica excedente para venda, nos cenários otimizados.5

4+ Em alguns cenários, o número de fermentadores variou, sen-
do ampliado para atender ao processamento de etanol de mi-
lho, para o qual o processo de fermentação é mais demorado.

Para o cenário C7, a quantidade de milho processada por hora 
foi determinada conforme a disponibilidade de bagaço, de forma a 
possibilitar a operação da planta de milho por 320 dias.

5 Nos cenários otimizados, é considerada a existência das turbinas de condensa-
ção no sistema de cogeração, mesmo que sem uso efetivo quando do processa-
mento de milho na entressafra.
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A seguir, serão apresentadas as avaliações econômica e ambiental 
dos cenários descritos anteriormente.

Avaliação ambiental

Embora muitas categorias de impacto devam ser consideradas em 
uma avaliação de desempenho ambiental de um biocombustível, o 
foco dessa análise é o balanço energético e de emissões de GEE.

Os benefícios do uso de um biocombustível dependem da mag-
nitude relativa do consumo e da economia de combustíveis fósseis 
na sua produção e no uso [Malça e Freire (2006)], isto é, do seu 
balanço energético. Em outras palavras, o balanço energético pode 
ser definido como a proporção de energia não renovável usada na 
produção de uma unidade energética do produto principal e de seus 
coprodutos [Batchelor, Booth e Walker (1995); Lopes (2006)].

O balanço energético de um combustível pode também ser en-
tendido como a relação entre a energia consumida e a disponibiliza-
da em determinado sistema, para cada unidade de produto [Costa e 
Lora (2009)]. Para chegar ao balanço energético, é necessário ana-
lisar sistematicamente os principais fluxos de energia nos processos 
produtivos envolvidos no ciclo de vida do combustível [Nogueira 
(1987); Lopes (2006)].

O balanço de GEE é outro importante indicativo de desempenho 
ambiental para biocombustíveis. São GEE aqueles com característi-
cas específicas de absorção radioativa, cujo aumento antinatural de 
sua concentração na atmosfera gera um aquecimento da superfície 
terrestre, provocando o fenômeno de aquecimento global – como o 
dióxido de carbono (CO

2
), o óxido nitroso (N

2
O), o metano (CH

4
) 

e os gases halogenados [Unep (1996)]. O balanço de GEE é obtido 
pela contabilização do sequestro (pela incorporação na biomassa) e 
da emissão de GEE no ciclo de vida do biocombustível.
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Os balanços energéticos e de GEE devem ser processados pela 
abordagem da Avaliação de Ciclo de Vida (ACV). Trata-se de uma 
metodologia que considera todas as etapas do ciclo de vida de um 
produto, desde a extração de recursos naturais, a produção agríco-
la e o processamento agroindustrial até o uso e a disposição final 
dos produtos, incluindo as etapas intermediárias e de transporte. 
O método permite avaliar o desempenho ambiental de produtos, 
bem como identificar os estágios do seu ciclo de vida que mais 
contribuem para a geração de impactos. Também possibilita a in-
corporação de aspectos ambientais ao projeto e ao desenvolvimen-
to de produtos e processos e a implementação de melhorias em 
processos produtivos, além de subsidiar declarações ambientais. A 
ACV tem forte base científica e é reconhecida internacionalmente, 
sendo padronizada pelas normas ISO 14040:2006 e 14044:2006 
[ISO (2006a; 2006b)].

Método e escopo

O objetivo dessa etapa do estudo é avaliar o desempenho ambien-
tal do etanol hidratado produzido em usinas flex, especificamente 
quanto ao balanço energético e de GEE, comparando-o ao seu subs-
tituto como combustível veicular, a gasolina.

Os sistemas estudados compreenderam: (1) os processos de pro-

dução de cana-de-açúcar, milho, etanol hidratado e anidro e seus 

coprodutos – considerando os cenários previamente descritos; (2) 
os processos de produção de seus principais insumos – incluindo os 
recursos materiais, combustíveis e energia elétrica; (3) os processos 

de transporte; e (4) os processos de distribuição e uso do etanol 

hidratado (Figura 2). A abordagem do estudo foi “berço ao portão”, 
quando se avaliam os impactos por litro de etanol hidratado, e “ber-
ço ao túmulo”, quando se avaliam os impactos em termos de MJ de 
combustível exercendo a função de movimentação veicular.
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Figura 2

Sistema de produto avaliado neste trabalho
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As unidades de análise foram: (1) 1 t de etanol hidratado, para as 
avaliações que compreenderam as fases do ciclo de vida até a produ-
ção desse combustível (na porta da usina); (2) 1 MJ do combustível 

(etanol hidratado ou gasolina), para as avaliações que compreen-
deram o completo ciclo de vida do produto (exercendo a função de 
movimentação veicular).

Como, além do etanol hidratado, as usinas flex produzem tam-
bém etanol anidro, sólidos derivados do milho (DDG, DDGS 
ou produtos fracionados) e eletricidade, os impactos ambientais 
gerados na sua produção devem ser alocados entre todos esses 
produtos. Para a avaliação das emissões de GEE, o critério de 
alocação adotado foi o econômico, dividindo-se os impactos en-
tre os produtos de acordo com a receita gerada por cada um deles 
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(cujos valores são detalhados na seção de avaliação econômica 
deste estudo). A adoção da alocação econômica para o balanço de 
GEE frente a outras opções de partição de impactos ambientais 
corresponde, neste estudo, a uma abordagem conservadora, pois, 
com esse critério de alocação, o etanol recebe a maior parcela dos 
impactos ambientais.

Para o balanço energético, foi considerada como “energia to-
tal produzida” toda a energia produzida na forma de combustível 
líquido (etanol anidro e hidratado) e eletricidade. Para os com-
bustíveis, o conteúdo de energia foi estabelecido usando os seus 
poderes caloríficos inferiores. Para a eletricidade, assumiu-se uma 
equivalência de geração térmica com eficiência de 50% [Macedo, 
Seabra e Silva (2008)]. Para os coprodutos, foram descontadas, 
da soma de energia fóssil usada no seu ciclo de vida, as demandas 
energéticas de produtos equivalentes derivados da soja que deixa-
riam de ser produzidos, de acordo com Wang et al. (2012). A equi-
valência dos coprodutos do milho com o farelo de soja substituído 
foi estabelecida com base nos respectivos teores de proteína. Para 
o óleo (quando pertinente), a equivalência foi de 1:1. O balanço 
energético foi calculado como a razão entre a energia total produ-
zida e a energia fóssil consumida no ciclo de vida, descontada a 
energia equivalente dos coprodutos deslocados.

Para a avaliação dos impactos ambientais do ciclo de vida, 
foram adotados os seguintes métodos: (a) IPCC 2007 GWP 

100a, versão 1.02 [IPCC (2007)], para o balanço de emissões 
de GEE; e (b) Cumulative Energy Demand (CED), versão 1.08 

[Frischknecht e Jungbluth (2003)], para determinar a energia 
fóssil consumida no ciclo de vida. Foi usado como software de 
apoio o SimaPro, versão 7.3.3, e os inventários de processos de 
produção dos insumos agrícolas e industriais da base de dados 
ecoinvent, versão 2.2.
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Este estudo adotou dados primários para o sistema de produ-
ção de milho, representativos da produção no estado do Mato 
Grosso, na safra de 2013 [Donke et al. (2013)], e dados secun-
dários, para os demais processos – incluindo dados oriundos da 
consulta a empresas do setor e a especialistas, da literatura téc-
nica e científica e da base de dados ecoinvent [Ecoinvent Centre 
(2007)], além de gerados por simulação computacional de pro-
cessos [Bonomi et al. (2012); Cavalett et al. (2012); Cavalett et 

al. (2013); Dias et al. (2012)]. As informações utilizadas podem 
ser consideradas atuais e representativas das regiões produtoras 
brasileiras, assim como das tecnologias descritas nos cenários 
agrícolas e industriais. 

Resultados

Balanço de GEE

Em todo o ciclo de vida do etanol combustível, vários processos 
são geradores de GEE, que contribuem para o fenômeno do aque-
cimento global. Até a obtenção do etanol hidratado (abrangendo-
-se todos os processos do ciclo de vida a montante da produção 
do etanol, incluindo a fase agrícola, transporte da cana e a fase 
industrial), são emitidos de 578 kg a 771 kg de CO

2
 equivalente 

por tonelada de produto (Figura 3). Considerando-se ainda a eta-
pa de uso desse combustível, são emitidos de 24,1 g a 31,4 g de 
CO

2
 equivalente por MJ de produto (Figura 4), para os cenários 

com menor (C3) e maior (C2b) quantidade de emissões, respec-
tivamente. Em termos absolutos, as diferenças não são grandes 
entre os cenários. A maior diferença observada foi de 25% (Ta-
bela 4). Entretanto, se for considerado o grande potencial de con-
sumo desse biocombustível no Brasil, essas diferenças podem 
ser importantes.
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Figura 3

Emissões de gases de efeito estufa de 1 t de etanol hidratado, 
para os diferentes cenários industriais (“berço ao portão”)

C1 C2a C2b C3 C4 C5 C6 C7
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

646
695

771

578

710 720
670

695

Cenários

k
g
 C
O

2 e
q
 /
 t
 e
ta
n
o
l h
id
ra
ta
d
o

Fonte: Elaboração própria.

Figura 4

Emissões de gases de efeito estufa de 1 MJ de etanol hidratado, 
para os diferentes cenários industriais (“berço ao túmulo”)
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Os cenários correspondentes a usinas dedicadas exclusivamente 
ao processamento de cana-de-açúcar (C1 e C3) foram os que ge-
raram menores quantidades de GEE, sendo o menos impactante 
aquele referente a uma usina otimizada de cana-de-açúcar (C3). Os 
principais fatores que influenciaram as emissões de GEE foram a 
inclusão do milho no sistema, a quantidade de milho processada e o 
rendimento industrial de produção de etanol de milho.

A inclusão do milho no sistema aumenta a geração de GEE 
por unidade de etanol produzida. Isso explica por que o cenário 
C2a, não otimizado, gera menor quantidade de GEE, comparado 
a outros cenários industriais com milho (exceto os cenários C6 e 
C7): ele corresponde ao cenário industrial que processa a menor 
quantidade de milho, equivalente a 155 mil t ano-1. Já o cenário 
C2b, com o mesmo rendimento de processo que o cenário C2a  
(386,6 L

etanol
 t

milho
-1), gera uma quantidade maior de GEE (a maior, 

entre os cenários avaliados), por processar também maior quanti-
dade de milho (395 mil t ano-1), utilizando ainda cavaco de madeira 
para complementar a demanda energética do processo. Entre os ce-
nários otimizados, o cenário C5, que apresenta o menor rendimento 
industrial de etanol (353,8 L

etanol
 t

milho
-1 – em grande parte, por causa 

da perda de açúcares na operação de retirada de sólidos, antes da 
fermentação), tem o pior desempenho para essa categoria de impac-
to ambiental. Cabe lembrar, entretanto, que a tecnologia adotada no 
C5 tem como vantagem não avaliada neste trabalho a possibilidade 
de cofermentação dos caldos das duas matérias-primas durante a 
safra da cana, o que possibilita solucionar eventuais problemas ope-
racionais (por exemplo, paradas na moagem de cana), incorporando 
ganhos no sistema de produção. Entre os cenários de usinas flex, o 
C6, de melhor rendimento industrial (417,7 L

etanol
 t

milho
-1), resultou 

nas mais baixas emissões de GEE. A produção de coprodutos com 
maior valor agregado também contribui para as menores emissões 
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dos cenários C6 e C7, em relação aos demais cenários otimizados 
de usinas flex. Mesmo processando maior quantidade de milho ao 
ano (542 mil t ano-1), o cenário C7 apresenta menores emissões que 
os cenários C4 e C5.

Tabela 4

Diferenças entre as emissões de GEE comparando-se os 
diferentes cenários (em %)

CI 2a CI 2b CI 3 CI 4 CI 5 CI 6 CI 7

CI 1 7,6 19,3 (10,6) 9,9 11,4 3,7 7,6

CI 2a 10,8 (16,9) 2,1 3,5 (3,7) 0,0

CI 2b (25,0) (7,9) (6,6) (13,1) (9,8)

CI 3 22,9 24,5 15,9 20,3

CI 4 1,3 (5,7) (2,1)

CI 5 (6,9) (3,4)

CI 6 3,8

Fonte: Elaboração própria.

Nota:  Diferença entre tratamento menor que 10%.
 Diferença entre tratamento entre 10% e 20%.
 Diferença entre tratamento maior que 20%.

Considerando-se todos os processos do ciclo de vida do etanol hi-
dratado, destaca-se o uso de fertilizantes como o que mais contribui 
para as emissões de GEE. Para os cenários que tratam da produção 
exclusiva de etanol de cana-de-açúcar (C1 e C3), bem como para 
o que considera o processamento de uma quantidade reduzida de 
milho (cenário C2a), a fertilização da cana-de-açúcar foi a atividade 
mais impactante. Já para os demais cenários, em que o milho in-
gressa em elevadas quantidades, o uso de fertilizantes na cultura de 
milho também teve grande contribuição (Figura 5). O uso de fertili-
zante nitrogenado, por exemplo, resulta na emissão de óxido nitroso 
(N

2
O), que tem potencial de efeito estufa 298 vezes maior que o do 

gás carbônico (CO
2
) [IPCC (2006)].
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Também foram importantes os processos de produção de insumos 
agrícolas, distribuição e uso do etanol e combustão do diesel em 
operações agrícolas (Figura 5). Vale lembrar que, no cenário agríco-
la para a cana-de-açúcar avaliado neste estudo, não são consideradas 
queimadas pré-colheita, nem mudanças no uso da terra (potenciais 
geradores de emissões de GEE) em função da produção de cana-de-
-açúcar e milho.

Figura 5

Contribuição relativa das etapas produtivas para as emissões 
de gases de efeito estufa de 1 MJ de etanol hidratado usado 
como combustível veicular, para os diferentes cenários 
industriais (“berço ao túmulo”)
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Fonte: Elaboração própria.

Comparando-se as emissões de GEE ocorridas no ciclo de vida 
do etanol hidratado com as da gasolina (93 g CO

2
eq/MJ), todos os 

cenários avaliados resultaram em mais de 65% de redução de emis-
sões (Figura 6), lembrando mais uma vez que não são considerados 
os efeitos da mudança no uso da terra. Segundo os critérios da EPA, 
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portanto, o etanol produzido pela usina flex, apesar de apresentar 
emissões de GEE maiores que o do etanol somente de cana, seria 
considerado avançado, o que lhe atribui grande potencial para ser 
usado como alternativa aos combustíveis fósseis em diversos países.

O etanol obtido nas usinas flex, nos cenários propostos para a 
realidade brasileira, é capaz de promover reduções maiores que as 
obtidas pelo etanol de milho norte-americano, que variam de 19% a 
48%, segundo Wang et al. (2012).

Figura 6

Redução das emissões de gases de efeito estufa do uso de 
etanol hidratado, em relação à gasolina (“berço ao túmulo”)
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Fonte: Elaboração própria.

Balanço energético

O balanço energético tem um perfil semelhante ao de emissões de 
GEE entre os cenários avaliados. Seus valores variam de 5,5 (C2b) 
a 7,9 (C3) (Figura 7), ou seja, uma diferença de cerca de 30% entre 
o menor e o maior valor.
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As usinas que processam exclusivamente cana-de-açúcar (C1 e 
C3) tiveram desempenho energético superior ao das usinas flex de 
mesmo nível tecnológico.

O melhor balanço energético do etanol de cana-de-açúcar deve-se 
ao fato de sua matéria-prima resultar de um processo agrícola mais 
produtivo e de o seu processo industrial fornecer biomassa para coge-
ração de energia, embora seu rendimento industrial (em etanol produ-
zido por quantidade de matéria-prima processada) seja mais baixo. O 
balanço energético da combinação dos processos agrícola e industrial 
do etanol de cana-de-açúcar é melhor que o do etanol de milho.

O pior desempenho energético foi o da usina flex de nível tecno-
lógico básico, que processou maior quantidade anual de milho (entre 
as usinas básicas – 395 mil t) e que exigiu a importação de biomassa 
de cavaco para sua operação por um número de dias equivalente ao 
dos outros cenários (120 dias) – C2b.

Figura 7

Balanço energético do etanol hidratado, para os diferentes 
cenários industriais (“berço ao túmulo”)
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Entre as usinas flex otimizadas, aquelas que reuniram as caracte-
rísticas de baixa demanda energética para operação e o maior rendi-
mento de etanol por quantidade de matéria-prima (C6 e C7) foram 
as que obtiveram o melhor balanço energético.6

Para o balanço energético do etanol de milho produzido nos Es-
tados Unidos, Wang et al. (2012) apresentam o valor de 1,61. Esse 
valor é bastante inferior ao encontrado para a produção de etanol de 
milho dos cenários avaliados neste estudo, pois o processo nos Es-
tados Unidos utiliza energia fóssil para o processamento industrial. 
No Brasil, a utilização da energia do bagaço de cana-de-açúcar traz 
grande benefício energético e ambiental para o etanol de milho pro-
duzido em uma usina flex.

Análise econômica

Método e escopo

Tecnicamente, destaca-se como uma solução conveniente a possibili-
dade de processar milho para produção de etanol utilizando o parque 
industrial de usinas de cana-de-açúcar durante seu período de ina-

6 O balanço energético apresentado em Macedo et al. (2008) para o etanol de 
cana-de-açúcar brasileiro foi superior aos encontrados neste trabalho: 9,3 para 
uma usina com tecnologia média na safra 2005-2006, chegando a 11,6, caso seja 
considerada uma usina otimizada com uso de parte da palha de cana-de-açúcar 
para geração de energia. As diferenças podem ser atribuídas principalmente a 
diferentes quantidades de insumos considerados para os sistemas de produção 
de cana-de-açúcar, bem como a diferentes valores de energia incorporada nes-
ses insumos. Soares et al. (2009) compilaram estudos de balanço energético da 
produção e uso do etanol de cana-de-açúcar brasileiro e relataram valores entre 
8 e 9 MJ L-1, tanto para o estado de São Paulo como para o país. Esses autores 
atribuíram essas variações justamente a diferenças na utilização de insumos no 
sistema produtivo e nos pressupostos e alocações assumidos. Assim, a compa-
ração de valores obtidos em diferentes estudos só é pertinente se respeitados o 
mesmo escopo e as mesmas considerações metodológicas.
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tividade na entressafra. Nessa solução, o etanol de milho pode ser 
produzido por meio de investimentos muitas vezes incrementais para 
processamento de milho que se conecte com a estrutura já existente.

Para as diferentes opções de tecnologias de usinas flex, foi rea-
lizada análise comparativa de custos e rentabilidade da produção 
de etanol. Ou seja, foram utilizadas as informações dos cenários de 
produção delineados anteriormente junto com informações de valo-
res de investimentos, preços e consumos de fatores de produção para 
calcular custos, receitas e rentabilidade da produção de etanol e seus 
coprodutos. É importante destacar que todos os cenários consideram 
um projeto completo, ou seja, mesmo nos casos em que já exista a 
usina de etanol de cana-de-açúcar, o valor de investimento original 
da usina existente é considerado na análise. Essa consideração é ne-
cessária para calcular o custo total econômico de cada cenário. Ou 
seja, os custos incluem remuneração a todos os fatores de produção, 
tais como terra, depreciações e capital. Os cálculos seguiram a meto-
dologia estabelecida no levantamento de custos do Pecege, realiza-
dos desde 2008 como parte do programa Campo Futuro promovido 
pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A 
descrição detalhada da metodologia está disponível em Xavier et al. 
(2009) e Pecege (2012; 2013). Os principais indicadores utilizados 
são destacados na Tabela 5 e na Tabela 6.

Tabela 5 

Valores de investimentos industriais e principais consumos

Cenários Básicos Otimizados

C1 C2a C2b C3 C4 C5 C6 C7

Investimentos

Investimento total   405 505 505 585 685 715 825 790 

405 405 405 585 585 585 585 585 

- 100 100 - 100 130 240 205 

(Continua)
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Cenários Básicos Otimizados

C1 C2a C2b C3 C4 C5 C6 C7

Investimento unitário 

1 135 135 135 195 195 195 195 195 
2 - 250 250 - 250 350 640 380 

Consumo específico dos insumos incrementais no processamento de milho
3 - - 248 - - - - - 

Alpha amylase 3 - 215 215 - 215 213 170 129 

Gluco amylase 3 - 430 430 - 430 563 500 443 

Fonte: Elaboração própria.
1 Pecege (2013).
2 Dados médios declarados nas entrevistas com as empresas que estudam 
projetos de etanol de milho.
As estimativas de investimentos consideraram coeficiente de escala 0,75, baseados 
em dados do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea).
3 Coeficientes calculados em simulações da Biorrefinaria Virtual do CTBE, 
detalhes Bonomi et al. (2012).

Tabela 6

Preços considerados nas análises de custos e margem  
de rentabilidade

Preços dos produtos

3)1 1.141

3)1 1.314

2 340

2 540

3 750

4 135

Preços das matérias-primas

3 15,00

3 10,00

(Continuação)

(Continua)
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3 4,50

5 50

5 130

Preço do milho

6 18,84

Preço considerado (10% de margem no custo) 20,72

7 45,00

7 15,00

Fonte: Elaboração própria.
1 Pecege (2013).
2 Estimativa baseada na proporção de proteína do produto em relação ao farelo 
de soja multiplicada pelo preço médio do farelo de soja. Os teores de proteína 
utilizados para DDG foram 17%, DDGS, 27%, e farelo e soja, 47,8%. O preço do 
farelo de soja considerado foi R$ 950/t.
3 Dados médios declarados nas entrevistas com as empresas que estudam 
projetos de etanol de milho.
4 Preços médios atualizados dos contratos de energia vendida em leilões CCEE (2013).
5 Danelon et al. (2013).
6 Estimado pelos autores utilizando dados de custos de produção por hectare e 
produtividade média do estado do Mato Grosso para produção de milho segunda 
safra em sistema de produção de alta tecnologia definido por Imea (2013).
7 Esalq-LOG (2014), dados dos sistemas Sifreca (fretes) e Siarma (armazenamento).

Inicialmente, foram calculados os custos e a receita da produção 
nos cenários C1 e C3. Reitera-se que esses são cenários de proces-
samento exclusivo de cana-de-açúcar, nos quais foram utilizadas as 
premissas de investimentos agrícolas, configuração agrícola, custos 
industriais e administrativos, assim como preços de comercialização 
do etanol e da eletricidade iguais aos valores estimados para uma 
usina média representativa da região de expansão, tal como medido 
pela pesquisa do Pecege/CNA na safra 2012-2013 para uma usina 
já existente e operacional. Para o cálculo dos custos nos cenários 

(Continuação)
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C1 e C3, foram feitas as adaptações no modelo de cálculo, tal como 
destacado a seguir.

4+ Os coeficientes unitários de custos das operações de colheita 
de cana-de-açúcar, assim como os coeficientes unitários de 
custos fixos de administração, depreciação dos investimentos 
e uso do capital imobilizado e da terra, foram recalculados 
em função da premissa de produtividade do canavial adotada. 
De forma prática, os coeficientes originais, mensurados em 
reais por toneladas de cana-de-açúcar, foram multiplicados 
pela razão entre a produtividade estimada no levantamento 
2012/2013 e a produtividade de 80 t/ha considerada nos ce-
nários analisados.

4+ Os coeficientes unitários de custos fixos industriais e admi-
nistrativos (salários, manutenção, despesas administrativas, 
depreciação e custos de oportunidade do capital) foram re-
calculados assumindo uma taxa de utilização da capacidade 
industrial de 100%.

4+ A diferença entre custos nos cenários C1 e C3 ocorre em fun-
ção da diferença no valor do investimento para uma usina de 
cana-de-açúcar com alta produtividade na cogeração e tec-
nologia mais avançada (conforme descrição dos cenários). 
Pesquisas de Pecege (2013) e dados de Valente et al. (2012) 
estimam os investimentos adicionais nas usinas com cogera-
ção eficiente em R$ 60 por tonelada de capacidade de proces-
samento anual de cana-de-açúcar. 

Para o cálculo dos custos de produção dos cenários em que 
ocorre produção de etanol de cana-de-açúcar e milho (C2a, C2b, 
C4, C5, C6 e C7), considerou-se a hipótese da inclusão de um 
projeto incremental à usina de cana-de-açúcar já existente. Dessa 
forma, o custo de produção do etanol de milho considera, exclu-
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sivamente, os custos do projeto incremental, ou seja, os custos 
variáveis com a aquisição da matéria-prima e consumos do pro-
cesso industrial, mais os custos fixos necessários para manuten-
ção do projeto incremental.

Resultados

Os valores de custos dos cenários analisados são mostrados em 
termos absolutos e coeficientes unitários na Tabela 7, enquanto a 
receita gerada pela produção de etanol, eletricidade e coprodutos 
do milho é destacada na Tabela 8, juntamente com a margem de 
rentabilidade de cada cenário. Destaca-se, novamente, que todos 
os cenários consideraram iguais escalas de capacidade de pro-
cessamento industrial de cana-de-açúcar. Dessa forma, todos os 
resultados, medidos em valores absolutos, são perfeitamente com-
paráveis entre si. Além disso, as comparações em margens medi-
das em reais ou porcentagens são interessantes, pois sintetizam os 
resultados de cenários que consideram duas diferentes matérias-
-primas e três diferentes grupos de produtos finais, os quais têm 
unidades de medidas diferentes entre si.

Destaca-se nos resultados o expressivo aumento de custos e re-
ceitas nos cenários em que as usinas utilizam o milho para produ-
ção de etanol. No caso do cenário C2b, por exemplo, a receita é 
mais de 65% superior à do C1 em função de um investimento 25% 
maior no Capex da indústria (Tabela 5). Em função dessas modi-
ficações, a margem de C2b é 17,3 milhões maior que a de C1. Em 
relação à integração com outros mercados de biomassa, tal como 
o cavaco de madeira, a comparação entre margens de produção de 
etanol de milho utilizando tecnologia básica (C2a e C2b) destaca 
que, na região analisada, o uso de cavaco aumenta a atratividade 
econômica do negócio. 
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Tabela 7

Custos absolutos, fatores e coeficientes unitários de custos considerados  
para cálculos dos custos de produção
Cenários Básicos Otimizados

C1 C2a C2b C3 C4 C5 C6 C7
Custos (milhões R$) 299,8 380,7 499,6 315,4 501,9 496,1 510,6 578,3

1 206,1 206,1 206,1 206,1 206,1 206,1 206,1 206,1
2  62,7 160,1  159,8 149,9 151,5 219,7

Custos industriais – cana3 73,4 73,4 73,4 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0
Salários 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2
Manutenção indústria 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Combustíveis e lubrificantes4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
2 35,1 35,1 35,1 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7

Custos industriais – milho 17,2 36,8 23,8 28,1 41,0 39,2
Salários5 1,5 3,9 3,9 3,7 3,7 5,4
Manutenção indústria6 4,0 4,0 4,0 5,9 9,6 8,2

7 2,1 5,5 5,2 5,3 4,9 6,5
Cavaco8 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,8 2,1 2,1 1,9 1,9 1,4
2 8,7 8,7 8,7 11,2 20,8 17,8

Custos administrativos1 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3
10 1,1 2,9 2,9 2,7 2,7 4,0

1 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7
2 405,4 405,4 405,4 405,4 405,4 405,4

Custos industriais – cana3 24,5 24,5 24,5 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7
Salários 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Manutenção Indústria 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

(Continua)
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Cenários Básicos Otimizados
C1 C2a C2b C3 C4 C5 C6 C7

Combustíveis e lubrificantes4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2 11,7 11,7 11,7 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9
Custos industriais – milho 111,0 93,3 60,5 74,0 109,7 72,4

Salários5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Manutenção Indústria6 25,9 10,1 10,1 14,0 25,7 15,1

7 13,8 13,8 13,1 14,4 13,1 12,0
Cavaco8 0,0 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0

9 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 2,5
2 56,1 22,0 22,0 30,3 55,7 32,8

Custos administrativos1 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
10 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Fonte: Elaboração própria.
1 Valores calculados após ajustes de produtividade dos cálculos de custos de produção de cana na região de expansão [Pecege 
(2013)].
2 Calculado em função das premissas destacadas na tabela anterior.
3 Valores calculados após ajustes de nível de utilização da capacidade industrial utilizados nos cálculos de custos da região de 
expansão [Pecege (2013)].
4 Custos de insumos considerados no modelo da região de expansão [Pecege (2013)]. 
5 Dados médios declarados nas entrevistas com as empresas que estudam projetos de etanol de milho.
6 Considerado valor de 4% do investimento inicial.
7 Custos adicionais de enzimas e ciclohexano mais o coeficiente de custos com insumos da região de expansão [Pecege (2013)] 
convertido para equivalente milho, ou seja, considerou-se que os custos de processamento de 1 tonelada de milho são iguais à 
seguinte expressão: R$/t milho = R$/t cana X produtividade etanol tonelada de milho/produtividade etanol tonelada de cana. 
8 Valores calculados em função dos preços, consumos por litro de etanol destacados como premissas nas tabelas anteriores.
9 Valores iguais ao coeficiente de custos com despesas diversas administrativas na região de expansão [Pecege (2013)] 
convertidos para tonelada de milho.
10 Valores iguais ao coeficiente de custos com capital de giro na região de expansão [Pecege (2013)] convertidos para tonelada de milho.

(Continuação)
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Tabela 8

Receitas geradas pela produção de etanol,  
coprodutos e eletricidade

Cenários Básicos  Otimizados

C1 C2a C2b  C3 C4 C5 C6 C7

Receita da produção 
(milhões R$)

326,9 408,3 544,0  359,6 566,6 536,4 583,1 678,5

Etanol 321,0 393,6 506,4  321,0 506,1 480,0 510,6 577,6

Processamento da 
cana

321,0 321,0 321,0  321,0 321,0 321,0 321,0 321,0

Processamento do 
milho

0,0 72,6 185,5  0,0 185,2 159,0 189,7 256,7

Eletricidade 0,0 0,0 0,0  38,7 23,0 17,5 26,3 17,3

Processamento da 
cana

0,0 0,0 0,0  38,7 11,3 11,3 11,3 11,3

Processamento do 
milho

0,0 0,0 0,0  0,0 11,7 6,3 15,0 6,1

6,0 14,7 37,6  0,0 37,5 38,9 46,2 83,6

Bagaço 6,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 14,7 37,6  0,0 37,5 38,9 0,0 83,6

Fracionados 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 46,2 0,0

Margem (milhões R$) 27,2 27,6 44,5  44,3 64,7 40,3 72,5 100,2

Margem de 
rentabilidade (%)

9,1 7,2 8,9  14,0 12,9 8,1 14,2 17,3

Fonte: Elaboração própria.

Na Tabela 8, também se destaca a posição do etanol como a prin-
cipal fonte de receita do processamento de milho, enquanto os co-
produtos derivados do milho são uma fonte secundária cujo poten-
cial de receita equivale a, no máximo, um terço da receita gerada 
pelo etanol (C7). Por outro lado, os coprodutos do milho têm poten-
cial de geração de receita superior à da bioeletricidade. 
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Ainda na Tabela 8, é interessante observar que, para um mesmo 

nível de tecnologia da indústria processadora de cana, por exemplo 

C1 e C2b ou C3 e C4, os cenários em que se considera o processa-

mento de milho têm menor margem de rentabilidade, em termos per-

centuais. Ou seja, nos cenários em que se processa milho, a margem 

unitária da produção de etanol é inferior. Por outro lado, a produção 

de uma quantidade maior de etanol gera uma margem maior, medida 

em reais. O incremento no volume produzido de etanol de milho, 

portanto, supera a redução na margem de contribuição unitária da 

produção de etanol.

O cálculo dos custos médios do etanol hidratado, ao considerar 

a contabilização integrada dos custos de processamento de cana-

-de-açúcar e milho, seguindo uma adaptação da metodologia de 

custos de Pecege (2013),7 é outra forma de verificar, em uma uni-

dade de medida unitária, a análise anterior sobre menor margem 

de rentabilidade de produção de etanol nos cenários em que se 

processa milho. Na Figura 8, essa interpretação pode ser verifica-

da por níveis de custos mais altos, como C4 em relação a C3. O 

interessante do indicador de custos médios do etanol hidratado é a 

possibilidade de compará-lo com outros cenários além dos analisa-

dos neste artigo. É possível, por exemplo, comparar os resultados 

deste artigo com os custos dos levantamentos das últimas seis sa-

fras feitos pelo Pecege (Figura 1). 

De forma ampla, os cenários de menor produtividade de conver-

são de milho em etanol, menor valor agregado dos coprodutos e 

menor integração na produção de eletricidade (C2a, C2b e C5) são 

7 A adaptação feita na metodologia referiu-se à inclusão da receita da venda de 
eletricidade, bagaço e coprodutos derivados do milho como custos a serem des-
contados dos fatores da Tabela 7. 
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os que apresentam maiores custos do etanol. Sobressaem como des-

taques de melhores custos os cenários C3, C6 e C7. 

Figura 8

Custos médios da produção de etanol hidratado  
nos cenários analisados
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Fonte: Elaboração própria.

Como todas as análises destacadas são muito dependentes de pre-

missas permeadas por alta incerteza, como o preço de aquisição de 

milho no mercado do Centro-Oeste ou o preço do DDG, realizou-se 

uma análise sobre a elasticidade da variação de custos de produção 

exclusivamente do etanol de milho no caso da variação das quatro 

premissas com maior impacto nos seus custos de produção. A Tabela 9 

destaca esses resultados.
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Tabela 9

Avaliação da elasticidade dos custos do etanol a variações 
(em %) nas principais premissas para cada cenário

Cenários

C2a C2b C4 C5 C6 C7

Variação de custo do etanol 0,73 0,80 0,82 0,78 0,79 0,92

Variação de custo do etanol (0,20) (0,22) (0,23) (0,24) (0,28) (0,41)

Variação de custo do etanol 

no valor dos investimentos na 

0,12 0,05 0,05 0,07 0,13 0,09

Variação de custo do etanol (0,99) (0,99) (0,99) (0,99) (0,99) (0,99)

Fonte: Elaboração própria.

Como esperado, a variação do nível de rendimento da transforma-
ção de milho em etanol coloca-se como o principal fator de impacto 
nos custos. Nesse caso, um aumento de rendimento tem um efeito de 
diminuição nos custos do etanol, como destaca o sinal negativo do co-
eficiente de elasticidade na Tabela 9. A variação do preço do milho é o 
segundo fator mais relevante na variação dos preços do etanol. O sinal 
positivo do coeficiente destaca que um aumento do preço do milho 
terá um impacto direto nos custos do etanol. O preço dos coprodutos 
do milho e o do montante total do Capex industrial são, na sequência, 
os fatores de menor impacto nos resultados dos custos do etanol. 

Para avaliar o risco de o preço do milho inviabilizar a produção de 
etanol de milho, estimou-se o preço de break-even do milho em cada 
cenário, o que está destacado na Tabela 10. A comparação entre os 
preços históricos do milho destacados na Figura 9 e os resultados da   
Tabela 9 permite afirmar que há baixo risco de o preço do milho no es-
tado do Mato Grosso suplantar o preço de break-even de praticamente 
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todos os cenários, situação que é claramente mais confortável para os 
cenários C6 e C7. Já o nível histórico de preços do milho no estado de 
São Paulo destaca o contrário: há alto risco de o preço do milho em São 
Paulo ser maior do que o preço de break-even de cada projeto.

Ainda na Tabela 10, são mensurados os valores de break-even 
de preços de DDG e coprodutos derivados do milho. Utilizando as 
premissas gerais das análises, observa-se que apenas a viabilidade 
econômica dos cenários C2a e C5 é altamente dependente dos pre-
ços que esses coprodutos atingirão no mercado da Região Centro-
-Oeste, onde eles ainda não são comercializados. Esse resultado não 
é atraente, pois os preços de break-even dos coprodutos nesses cená-
rios são muito próximos ou superiores à estimativa de precificação 
dessa produção em função do seu teor proteico e do preço do farelo 
de soja. A opção do C5 de produzir uma proporção maior de DDG 
por tonelada de milho processada cria a maior dependência desse 
cenário pelo mercado de coprodutos do milho. Essencialmente, a 
atratividade do C5 é prejudicada pela menor agregação de valor por 
tonelada de milho processada, pois o DDG tem menor valor agrega-
do que o etanol. 

Por outro lado, os demais cenários destacam uma condição de 
mercado bastante favorável e pouco dependente dos níveis de pre-
ços do nascente mercado de DDG/DDGS no Brasil. Essa condição 
favorável ocorre porque os preços de break-even são bastante infe-
riores aos preços esperados para o mercado local.8 

8 A competitividade dos cenários C4, C6 e C7 mantém-se mesmo depois de uma análi-
se de precificação bastante pessimista, como, por exemplo, considerar como referên-
cia os preços médios do DDGS no mercado dos Estados Unidos [U.S. Grains Council 
(2014)]. No mercado americano, o derivado do milho tem geralmente um pequeno 
deságio ou valor igual ao preço do milho, mesmo possuindo nível proteico considera-
velmente maior. Em termos equivalentes, nessa análise pessimista, o preço esperado 
do DDGS no mercado do Centro-Oeste seria de R$ 345 por tonelada do produto e o 
do DDG, de aproximadamente R$ 215 por tonelada. Ou seja, valores ainda superiores 
ao break-even do cenário C7 e próximo do break-even do cenário C4.
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Tabela 10

Preços do milho e seus coprodutos que tornam rentabilidade 
da produção incremental de etanol igual a zero

Cenários Preço do milho (R$/saca) Preço dos coprodutos do 
processamento do milho (R$/t)

C2a 20,87 3311

C2b 23,35 1841

C4 23,84 1541

C5 20,20 3681

C6 25,26 2

C7 26,92 1793

Fonte: Elaboração própria.
1 DDG.
2 Valores dos coprodutos derivados do milho.
3 DDGS.

Figura 9

Evolução dos preços do milho em vários estados
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Discussão dos resultados

Depois de realizadas as análises para os diferentes cenários de pro-
dução de etanol, cabe discutir os principais resultados, sem a pre-
tensão de esgotar a discussão. Assim, a primeira afirmação que se 
pode fazer é que, ao agregar o milho às usinas de cana-de-açúcar, o 
setor aumentaria o volume produzido do etanol.

Essa perspectiva, que extrapola a ótica microeconômica, ganha 
força estratégica no atual contexto brasileiro de oferta e demanda de 
combustíveis líquidos. Por um lado, há forte expansão da frota na-
cional de veículos leves, que registrou crescimento médio de 7,9% 
ao ano nos últimos cinco anos. Esse crescimento da frota, que já 
ultrapassa 33 milhões de unidades, demanda volumes crescentes de 
combustíveis líquidos. Nesse mesmo período, a demanda energética 
na forma de combustíveis líquidos (gasolina A, etanol anidro e eta-
nol hidratado) cresceu 7,8% ao ano, acompanhando o crescimento 
da frota [ANP (2013)].

Por outro lado, o crescimento da oferta nacional de combustí-
veis líquidos variou muito pouco no período. Por diversas razões, 
a oferta de etanol segue praticamente estagnada desde a safra 
2008-2009, variando ao redor de 25 bilhões de litros [Milanez et 

al. (2012)]. Já a oferta doméstica de gasolina cresceu, em média, 
6,5% ao ano nos últimos quatro anos. Por causa desse crescimen-
to, a capacidade das refinarias brasileiras encontra-se próxima 
do limite, com o fator de utilização chegando a 96,3% em 2012 
[ANP (2013)].

No curto prazo, apesar de haver previsão de início de operação 
de duas novas refinarias para 2014 e 2015 [Brasil (2013)], não 
deverá haver aumento da produção de gasolina por essas novas 
refinarias, que deverão produzir outros produtos, como os deri-
vados petroquímicos.
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Como consequência da demanda em expansão e da oferta estag-
nada, o ajuste vem sendo feito por meio de importações de gasolina 
e, esporadicamente, até mesmo de etanol. Segundo ANP (2013), o 
volume e o valor das importações de gasolina tiveram crescimen-
to médio anual de, respectivamente, 1.159% e 751% entre 2008 e 
2012. Nesse último ano, o “déficit comercial da gasolina” foi de 
aproximadamente US$ 3 bilhões (FOB).

Além dos negativos impactos ambientais, ainda que seja possí-
vel reduzir o desequilíbrio desse mercado por meio de importação 
de gasolina, tal situação não é desejável. A melhor opção ainda é 
aumentar a produção doméstica de etanol, que tem potencial de ge-
rar ganhos econômicos para os produtores, ganhos sociais para a 
população local no entorno dos projetos e ganhos ambientais para o 
Brasil e o mundo. Portanto, são necessários ganhos consistentes de 
produtividade do etanol que sejam capazes de aumentar a atrativi-
dade desse biocombustível tanto para os produtores quanto para os 
consumidores finais.

Nesse sentido, as análises demonstram que uma usina flex, ca-
paz de processar cana-de-açúcar e milho, pode ser uma promissora 
alternativa para garantir rentabilidade da produção de etanol, espe-
cialmente em um contexto de pressão crescente de custos nessa ati-
vidade. E mais: essa alternativa não apresenta prejuízos ambientais 
significativos sobre o etanol brasileiro, que hoje é produzido unica-
mente de cana-de-açúcar.

Na Tabela 11, é feito exercício para estimar a quantidade poten-
cial de etanol produzido e de milho consumido em cada cenário, se 
todas as usinas de capacidade igual ou superior a três milhões de 
toneladas da Região Centro-Oeste fossem reformadas para incorpo-
rar o milho no processo produtivo do etanol. Essas 14 usinas foram 
identificadas e classificadas de acordo com o padrão tecnológico 
aqui definido (tecnologia básica e otimizada).
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Nesse exercício, a produção de etanol em usinas flex poderia au-
mentar em até 2,7 bilhões de litros,9 levando-se em conta a aplicação 
das premissas técnicas na reforma das usinas consideradas para os 
diferentes cenários (Tabela 11). Esse valor representa 10% da atual 
produção brasileira de etanol e pouco mais de 40% da atual produ-
ção do Centro-Oeste. 

Além de aumentar a segurança energética do Brasil, o incremento 
da produção também garantiria o abastecimento do país em perí-
odos críticos, como na entressafra da cana-de-açúcar. Por ser ar-
mazenável, o milho poderia ser adquirido em momentos de preços 
favoráveis e processado na entressafra da cana-de-açúcar, quando 
os preços do etanol costumam subir. Assim, haveria redução da sa-
zonalidade de preços ao longo de todo o ano.

Tabela 11

Potencial de produção de etanol de milho no Centro-Oeste

Tecnologia básica Tecnologia otimizada

Número de usinas 
no CO

5 9

Cenários C2a C2b C4 C5 C6 C7

Tonelada de milho 154.543 394.828 394.141 369.865 373.637 541.971

Total de milho 772.715 1.974.140 3.547.269 3.328.785 3.362.733 4.877.739

Total adicional 
de etanol anidro 

149 380 682 586 699 946

Total adicional de 
etanol hidratado 

150 383 689 592 706 955

Fonte: Elaboração própria.

9 Somatória dos volumes produzidos de etanol anidro e hidratado dos cenários 
C2b e C7.
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Como o objetivo deste artigo é avaliar conjuntamente as dimensões 
econômica e ambiental dos cenários criados, a Tabela 12 classifica as 
melhores alternativas disponíveis, considerando essas duas dimensões.

Tabela 12

Classificação dos cenários

Posição Cenário econômico Posição Cenário ambiental

1º C7 1º C3

2º C6 2º C6

3º C3 3º C7

4º C4 4º C1

5º C1 5º C4

6º C2B 6º C2A

7º C5 7º C5

8º C2A 8º C2B

Fonte: Elaboração própria.

Da perspectiva ambiental, todos os cenários mostram desempe-
nho positivo quando comparados à gasolina. Quando se considera 
apenas a redução das emissões de GEE, o etanol produzido, em 
todos os cenários considerados, seria classificado como “biocom-
bustível avançado” segundo terminologia da EPA. Significa dizer 
que o sistema produtivo do etanol de cana-de-açúcar é mais que 
suficiente para incorporar, de forma ainda considerada sustentá-
vel pela EPA, o milho como matéria-prima complementar. Como 
ilustração, a EPA considera que o etanol de milho norte-americano 
seja capaz de reduzir as emissões de GEE em 21%. Logo, o pior 
dos cenários analisados (C2b) tem desempenho bastante superior 
ao etanol de milho norte-americano.

Como identificado anteriormente, o grande benefício proporcio-
nado pela cana ao milho está no processo agrícola mais produtivo da 
cana-de-açúcar, bem como na geração de energia (para autonomia 
da usina e, em alguns casos, também para exportação) com base 
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no bagaço. Logo, o balanço energético do processo também exibiu 
bom desempenho da usina flex em todos os cenários, com pequenas 
diferenças entre eles.

Cabe ressalvar, contudo, que as usinas que processam exclusi-
vamente a cana-de-açúcar (C1 e C3) tiveram resultados ambientais 
ligeiramente superiores aos resultados obtidos pelas usinas flex. 
Mesmo com essa pequena desvantagem, os benefícios ambientais 
trazidos pela integração do milho à cadeia da cana-de-açúcar ainda 
seriam significativos, especialmente em razão do aumento da produ-
ção de etanol (e consequente substituição da gasolina). Nos cenários 
básicos (C2a e C2b), esse aumento de produção de etanol ficaria em 
torno de 22% e 28%, enquanto nos cenários otimizados (C4, C5, C6 
e C7) esse aumento ficaria entre 50% e 80%. 

De fato, o grande diferencial do sistema produtivo brasileiro en-
contra-se na integração de ambas as culturas, cana-de-açúcar e milho, 
para a produção de etanol. A incorporação do milho se beneficiaria da 
oferta de energia excedente disponível nas usinas de cana-de-açúcar, 
da base industrial instalada e dos grandes volumes de biomassa pro-
cessados pelas usinas de cana-de-açúcar, o que aumentaria as eco-
nomias de escopo e o nível de utilização da capacidade já instalada. 
Daí decorre o segundo ponto de destaque da análise econômica: não 
parece fazer sentido restringir a capacidade de processamento de mi-
lho pela capacidade de produção de bagaço excedente, como sugere 
o C2a. A atratividade econômica das usinas flex tende a aumentar na 
medida em que aumenta a quantidade processada de milho e, conse-
quentemente, a utilização dos ativos existentes.

Em termos de rentabilidade, os cenários de processamento exclusi-
vo de cana-de-açúcar exibem melhores resultados que seus pares que 
processam cana-de-açúcar e milho, exceto para o C7. Todavia, é im-
portante lembrar que, em razão do elevado risco agrícola, o risco en-
volvido na construção de um greenfield exclusivo de cana-de-açúcar 
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tende a ser consideravelmente maior que o risco envolvido na trans-

formação de uma usina já existente de cana-de-açúcar em usina flex.

Uma tentativa de mensurar o risco do novo negócio foi feita por 

meio das elasticidades da Tabela 9. O resultado corrobora a percep-

ção de risco relativamente baixo no investimento em usinas flex. Nos 

cenários com melhores desempenhos, há espaço suficiente para ab-

sorver grandes variações de preço dos insumos e dos produtos finais, 

sem causar prejuízo à operação nas usinas da Região Centro-Oeste.

Quando são considerados apenas os cenários de usinas flex, po-

de-se observar que o nível tecnológico utilizado altera o patamar 

da rentabilidade das usinas. Para os cenários de tecnologia básica, 

a rentabilidade estimada oscila entre 7% e 9%, o que dificilmente 

atrairia novos investimentos. Já os cenários com tecnologia otimiza-

da apresentaram rentabilidade superior a 12%, com exceção do C5.  

Em todos os cenários de usinas flex, o etanol é a principal fonte 

de receita. Como sugerem os resultados econômicos do C5, a inte-

gração com a cana-de-açúcar exigirá alguns aprimoramentos tecno-

lógicos adicionais. 

Essa opção parece ser interessante em regiões que possam ab-

sorver os coprodutos, como as regiões produtoras de carne no Cen-

tro-Oeste. A integração das cadeias do milho, da soja, da cana-de-

-açúcar e de carnes tem potencial para ampliar a competitividade 

de todos esses segmentos e do projeto de usina flex, especialmente 

se houver infraestrutura logística de qualidade para escoamento da 

produção. Assim, os candidatos naturais a receber investimentos em 

usinas flex seriam os estados do Centro-Oeste, que também fazem 

parte da fronteira de expansão da cana-de-açúcar e possuem muitas 

novas usinas com tecnologia otimizada.

Segundo previsão da Companhia Nacional de Abastecimento 

(Conab), a produção de milho do Brasil deverá ser de 78,9 milhões 
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de toneladas na safra 2013-2014. No Centro-Oeste, tal produção de-
verá alcançar 34,4 milhões de toneladas. Desse total, 27,9 milhões 
de toneladas serão de milho-safrinha, que aqui está sendo considera-
do como insumo adicional para a produção de etanol nas usinas flex.

Pela rentabilidade estimada e pela sensibilidade a custos do insu-
mo e preço dos coprodutos, é razoável admitir que a reforma de usi-
nas com capacidade de moagem igual ou superior a três milhões de 
toneladas de cana-de-açúcar e com tecnologia otimizada seja mais 
provável de acontecer do que a reforma de usinas com tecnologia 
básica. Como visto na Tabela 11, o C7 é aquele em que há o maior 
consumo de milho no ano, com cerca de 4,9 milhões de toneladas. 
Se, somado a isso, todas as usinas de tecnologia básica fossem trans-
formadas em usinas flex, o uso de milho-safrinha para a produção 
de etanol seria significativo. No C2b, seriam consumidas cerca de 
dois milhões de toneladas de milho. Assim, nos cenários de maior 
consumo de milho (C2b e C7), seriam consumidas 6,9 milhões de 
toneladas, o que equivale a 16% do milho-safrinha previsto para a 
safra 2013-2014.

Mesmo considerando que alguns desses cenários não se concre-
tizem em sua plenitude, os números estimados indicam que grandes 
volumes de milho poderiam ser usados para a produção de etanol. 
Como consequência de uma grande demanda por milho, o preço 
dessa commodity tenderia a subir.

Em resposta aos preços mais elevados, os produtores teriam in-
centivos para aumentar a produção de milho. Apenas considerando 
o milho-safrinha nos estados do Centro-Oeste, há espaço para a pro-
dução regional aumentar em pouco mais de 40 milhões de tonela-
das (Tabela 2). Essa situação difere do atual contexto, de preços de 
milho pouco remuneradores e previsão de redução de 8% do volu-
me produzido na safra 2013-2014. Portanto, longe de afetar nega-
tivamente as demais cadeias que utilizam o milho como insumo, o 
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mercado teria condições de ajustar rapidamente oferta e demanda, 
sem prejuízo para outros segmentos no médio e longo prazo. Além 
disso, haveria produção maciça de DDG/DDGS, que seriam usados 
como ração animal (frangos, bovinos, peixes etc.) em virtude de seu 
conteúdo proteico.10

O último ponto que merece destaque é o comércio exterior. O 
etanol de cana-de-açúcar já é mundialmente reconhecido como um 
biocombustível sustentável, capaz de mitigar, de modo expressivo, 
os efeitos negativos das emissões de GEE da gasolina. Já o etanol 
produzido por uma usina flex poderia enfrentar resistência de alguns 
países importadores, o que poderia adicionar custos de segregação 
do produto final em etanol de milho e etanol de cana-de-açúcar.

Embora isso seja possível, os resultados aqui obtidos demonstram 
não ser lógico impor ao etanol de usinas flex qualquer tipo de penali-
zação. Tanto na dimensão ambiental quanto na dimensão econômica, 
a produção desse etanol teve desempenho satisfatório nos cenários 
analisados. Ao se tornar realidade, as usinas flex aumentariam a dis-
ponibilidade interna do produto, dariam novo fôlego ao setor sucro-
energético, especialmente nas regiões de fronteira, e melhorariam a 
situação dos produtores de milho, aumentando o volume produzido 
dessa matéria-prima também para outros segmentos consumidores.

10 Apesar de quase todo o amido ser convertido em etanol durante o processo 
de fermentação, o DDGS tem concentrações de fibras e gordura cerca de três 
vezes maiores do que o milho, além de elevado teor de proteínas. Já o DDG 
pode atuar como substituto para fontes convencionais de formulação de rações 
animais, como a soja e o próprio milho. Além disso, as fibras presentes nesse 
coproduto apresentam alta digestibilidade para alimentação animal, permitindo 
que ele sirva como um substituto parcial para forragens e concentrados [U.S. 
Grains Council (2012)]. Resultados de estudos do United States Department of 
Agriculture (USDA) demonstram que, considerando o conjunto dos principais 
mercados de alimentação animal nos Estados Unidos, uma tonelada de DDG 
pode substituir, em média, 1,22 toneladas de ração formulada com farinha de 
milho ou soja [Hoffman e Baker (2011)].
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Alternativas de política para fomento de 
investimentos em usinas flex

Financiamento

O BNDES estrutura suas operações de forma a atender às priori-
dades definidas por sua Diretoria, em linha com as diretrizes de-
finidas pelo governo federal. Dessa forma, a política operacional 
do BNDES estabelece diferentes condições de apoio financeiro 
para incentivar empreendimentos que estejam em linha com seus 
objetivos estratégicos.

Entre esses objetivos, destacam-se a preocupação com a sustenta-
bilidade ambiental e o aumento da eficiência da economia brasileira, 
méritos presentes nos investimentos em usinas flex, conforme discu-
tido nas seções precedentes. Além disso, também se deve reconhe-
cer o mérito estratégico do aumento da produção interna de etanol, 
haja vista a crescente importação de combustíveis, situação que tem 
onerado a balança comercial brasileira.

Mesmo considerando apenas os cenários de maior viabilidade 
técnico-econômica, o potencial de produção adicional de etanol por 
meio de usinas flex poderia chegar a quase 2,7 bilhões de litros, vo-
lume que equivale a 10% da produção atual.

A título de comparação, essa mesma produção exigiria, pelo me-
nos, 11 novas usinas de cana-de-açúcar com capacidade de moagem 
de três milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra, o que de-
mandaria, além de 413 mil ha em novas áreas, pelo menos quatro 
anos para que essa capacidade fosse plenamente atingida, em razão 
do ciclo agrícola mais longo da cana-de-açúcar.

Por outro lado, no caso das usinas flex, pelo fato de o milho ser 
produzido em ciclo agrícola mais curto e o processo industrial 
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utilizar equipamentos que, de outra forma, estariam ociosos ou 
subutilizados – já existentes, portanto –, a produção de etanol 
seria adicionada mais rapidamente, dependendo apenas do tempo 
de reforma das usinas para introdução do sistema de processa-
mento do milho.

Assim, considerando os méritos ambientais, além do contexto 
de necessidade de reduzir o déficit comercial com a importação de 
combustíveis líquidos pelo Brasil, o BNDES deveria avaliar a con-
veniência de reproduzir, para os investimentos em usinas flex, as 
mesmas condições oferecidas aos projetos de energia renovável.

Monitoramento do uso do milho

Sobre o potencial de consumo de milho para a produção de etanol, 
deve-se considerar o volume atual de produção e o enorme potencial 
de crescimento da safra de milho-safrinha, que atualmente ocupa 
apenas um terço da área de soja. Ainda assim, é recomendável que 
haja um monitoramento da utilização do milho para a produção de 
etanol, de forma a evitar choques inflacionários e os consequentes 
efeitos em outras cadeias usuárias de milho, como é o caso da pro-
dução de alimentos.

Ademais, o uso excessivo de milho na produção de etanol poderia 
intensificar o conhecido debate sobre o hipotético dilema “biocom-
bustíveis versus alimentos”, polêmica até hoje pouco relacionada ao 
etanol de cana-de-açúcar e, por conseguinte, ao Brasil.

Desse modo, seria prudente criar mecanismos de monitora-
mento ou mesmo de restrição de uso de milho para fins ener-
géticos. A título de exemplo, a legislação dos Estados Unidos 
estabelece um máximo de produção de etanol de milho que pode 
ser misturado à gasolina.
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Incentivo ao consumo regional e às exportações

Em 2013, o consumo de etanol (anidro e hidratado) no Centro-Oeste 
alcançou cerca de 2,5 bilhões de litros e a produção dessa região che-
gou a seis bilhões de litros. Nos cenários mais favoráveis, as usinas flex 
adicionariam cerca 2,7 bilhões de litros de produção no Centro-Oeste, o 
que representa mais de 100% do consumo e 45% da produção da região. 

Assim, considerando os benefícios econômicos para a sustenta-
bilidade do crescimento da produção do milho-safrinha, a eventual 
pressão baixista nos preços locais de etanol com aumento de sua 
oferta e as dificuldades logísticas de transporte de etanol, seria opor-
tuno que os estados do Centro-Oeste avaliassem a implementação 
de mecanismos de incentivo ao consumo local de etanol.

Ademais, como forma de facilitar o acesso ao mercado de etanol 
norte-americano, seria oportuno que as empresas interessadas em 
investir em usinas flex avaliassem, em parceria com o governo bra-
sileiro, a possibilidade de requerer, na EPA, a inclusão do etanol de 
usinas flex brasileiras na categoria de “biocombustíveis avançados”, 
assim como o etanol somente de cana.

Considerações finais

O crescimento da demanda por combustíveis, impulsionado pela 
crescente frota de veículos, tem contrastado com a estagnação de 
investimentos na produção de etanol, o que se traduz em importa-
ções crescentes de gasolina.

Em paralelo, a safra de milho brasileira tem obtido crescimento 
significativo, sobretudo pelo aumento do plantio do chamado milho-
-safrinha, o que vem gerando pressão baixista sobre os preços desse 
grão, sobretudo nos estados do Centro-Oeste.
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Nesse contexto, surgiram iniciativas com o objetivo de processar 
os excedentes de milho em etanol e, com isso, agregar valor a um 
produto que, de outra forma, teria dificuldade de escoamento. Entre 
essas iniciativas, destaca-se a estratégia de integrar o processamen-
to do milho às usinas de cana-de-açúcar, o que permitiria, além de 
utilizar equipamentos subutilizados ou mesmo ociosos, aproveitar a 
energia excedente do processamento da cana-de-açúcar para aumen-
tar a produção total de etanol da usina.

Desse modo, com base em entrevistas com diversas empresas 
atualmente envolvidas com o desenvolvimento dessa integração e, 
sobretudo, na literatura disponível sobre o assunto, este artigo pro-
curou colher informações representativas para avaliar o potencial 
ambiental e econômico das usinas flex.

Do ponto de vista ambiental, a avaliação foi positiva, tanto pela 
ótica do balanço energético quanto pelo aspecto da redução das 
emissões de GEE. Nesse último caso, inclusive, cabe destacar que, 
em todos os cenários avaliados, o etanol obtido de usinas flex seria 
considerado, dentro da legislação dos Estados Unidos, “biocombus-
tível avançado”, mesma categoria do etanol de cana-de-açúcar.

Pelo lado econômico, se considerados os cenários de melhor viabi-
lidade, seria possível agregar cerca de 2,7 bilhões de litros de etanol, 
o que equivale a 10% da produção atual. O mesmo esforço de cresci-
mento exigiria, pelo menos, 11 novas usinas de cana-de-açúcar, cada 
uma com capacidade de três milhões de toneladas de cana-de-açúcar 
por safra, o que demandaria, além de 413 mil ha de novos canaviais, 
pelo menos quatro anos para sua implementação plena.

Portanto, em razão dos méritos ambientais, econômicos e estra-
tégicos avaliados neste trabalho, é oportuno que se avalie a criação 
de mecanismos que fomentem os investimentos em usinas flex no 
Brasil e, com isso, se construa uma solução, de curto prazo, tanto 
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para a urgente necessidade de aumentar a produção interna de eta-

nol quanto para a viabilização sustentável do crescimento da oferta 

de milho-safrinha.

Anexo 1

Fluxograma do processo para o cenário C3

 

Cana
Limpeza e
extração

Bagaço

Caldo

Tratamento e
concentração

Fermentação

Destilação

Desidratação

Etanol hidratado (93%)

Etanol anidro (99,6%)

Eletricidade Vapor

CHP
(cogeração)

Fonte: Elaboração própria.
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Anexo 2

Fluxograma do processo para o cenário C4

Cana

Limpeza e
extração

Caldo

Tratamento e 
concentração

Fermentação

Destilação

Desidratação Etanol anidro (99,6%)

Etanol hidratado (93%)

Eletricidade Vapor

CHP
(cogeração)

Cana

Armazenamento

Milho Moagem

Liquefação

Sacarificação

Fermentação

Separação

Sólidos Líquidos

Secagem Destilação

DDG
Desidratação Etanol anidro (99,6%)

Etanol hidratado (93%)

Eletricidade Vapor

CHP
(cogeração)

Bagaço

Safra – cana Entressafra – milho

Fonte: Elaboração própria.
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Amortização de déficits atuariais em 
planos de benefícios definidos
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Resumo

O financiamento de déficits atuariais em fundos de pensão, sejam 
eles decorrentes da constituição insuficiente de ativos, revisão de 
premissas ou inclusão de participantes no plano com direitos não 
capitalizados, resume-se, geralmente, ao uso de rendas financeiras 
temporárias, desprezando-se um conjunto de possibilidades ofere-
cidas pela matemática financeira ou pela matemática atuarial. Este 
trabalho propõe sistematizar e demonstrar três conjuntos de méto-
dos (financeiros e atuariais) disponíveis para atuários, administra-
dores e patrocinadores, a fim de que possam efetuar a capitalização 
de tais insuficiências. Em sua conclusão, demonstra-se a diferença 
de velocidade de acumulação temporal de recursos para cobertura 
possibilitada pelos métodos analisados.

*Respectivamente, economista do BNDES e professor da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj); e atuário e ex-responsável pela administração atuarial 
dos planos de benefícios da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 
Brasil (Previ). Este artigo é de exclusiva responsabilidade dos autores, não refle-
tindo, necessariamente, a opinião do BNDES.
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Abstract

The financing of unfunded actuarial liabilities in pension funds, 
should they be resulting from the insufficient asset constitution, 
revision of actuarial assumptions or the inclusion of participants in 
the plan with non-capitalized interests, can be resumed, generally, 
at the using of m-year period certain annuity, ignoring the group of 
possibilities offered by the financial mathematics or the actuarial 
mathematics. The proposal of this essay is demonstrating and 
systemizing three groups of methods (financial and actuarial) 
available for actuaries, managers and sponsors to effectuate 
the capitalization of such insufficiencies. We shall conclude 
demonstrating the difference of velocity of temporal accumulation of 
resources for the coverage made possible by the analyzed methods.
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Introdução

Uma das principais preocupações com as quais o ser humano 
depara-se ao longo de sua existência é a incessante busca pela 
segurança. De forma recorrente, um indivíduo preocupa-se não 
somente consigo, mas também com sua família, com suas posses, 
bem como com um conjunto maior de pessoas ligadas ao grupo 
social no qual esse indivíduo se encontra inserido.

O risco é inerente à própria existência humana, e o sentimento 
de insegurança decorre dos diversos riscos com os quais se lida 
cotidianamente – sejam aqueles ligados aos aspectos da integri-
dade física (doenças, mortes) ou ainda a aspectos econômicos 
(desemprego, problemas financeiros). 

Na moderna sociedade, industrial e com grande concentração 
nas cidades, as rendas são eminentemente monetárias e, nesse 
contexto, o desemprego é um fator preponderante na interrupção 
da renda para a maioria das famílias, afetando a própria sobrevi-
vência destas.

O avanço das técnicas ligadas à medicina aumentou a longevi-
dade, o que se constitui em uma fonte adicional de incerteza e de 
insegurança econômica, na medida em que viver cada vez mais 
pode comprometer a situação financeira e a capacidade de um 
indivíduo de sustentar a si e a seus dependentes.

A crise de 1929 criou uma preocupação com a previdência, 
estimulando a formação do chamado Estado Previdenciário (ou 
Welfare State), calcado na presença do governo, que passou a 
estabelecer um sistema de previdência oficial, capaz de mitigar 
os efeitos negativos e a redução da insegurança.

O modelo do ciclo da vida preconizado pelo economista 
 Modigliani, desenvolvido com base nessa preocupação, identifi-
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cava que a vida das pessoas é marcada por três grandes fases (A, 

B e C), conforme a Figura 1: duas dessas fases são dependentes 

e deficitárias, infância/juventude (fase A) e velhice (fase C), e 

uma terceira fase é ativa e superavitária (fase B); isso do ponto de 

vista estritamente dos recursos gerados e despendidos. A chave 

para a sobrevivência e a manutenção da qualidade de vida seria 

a capacidade do indivíduo de gerar um excesso na fase B capaz 

de permitir o consumo futuro, ou ainda de ser cedido para os de-

pendentes futuros. Assim, para garantir a segurança econômica, 

repartir a produção e maximizar o consumo ao longo do ciclo da 

vida, a previdência assume papel fundamental.

Figura 1

Fases do ciclo da vida econômica de uma pessoa

Nascimento  Morte  

Renda  

Consumo

A B C 

Fonte: Pinheiro (2007).

Por sua vez, a preocupação crescente em conter os gastos do Es-
tado, muitas vezes, tem criado sérios obstáculos para a consecução 
desse objetivo de segurança econômica ao solapar os benefícios pa-
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gos pela Previdência Social. Nesse contexto, destaca-se a impor-

tância da previdência complementar aberta ou fechada como um 

segundo pilar no esquema de seguridade social. 

O presente artigo vai se debruçar exclusivamente sobre a previ-

dência complementar fechada, tal qual a exercida pelas Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), ou os chamados 

fundos de pensão. O motivo para tal escolha deve-se à importância 

dessas entidades na formação de poupança em longo prazo e do 

montante de recursos movimentado por elas. Entre as modalidades 

de planos de benefícios, que serão vistos mais adiante, vai se deter 

na análise do chamado plano de benefício definido (BD), uma vez 

que este é mais suscetível à ocorrência de déficit, considerando sua 

natureza e os riscos envolvidos.

Como será visto posteriormente, uma fonte importante de re-

cursos para as EFPC é a rentabilidade oriunda dos investimentos 

feitos em renda fixa e/ou renda variável. Nesse contexto, o ano de 

2013 se notabilizou por uma das piores performances financeiras 

da história recente, que teve várias EFPC se deparando com défi-

cits muitas vezes expressivos. 

Este artigo tem como objetivo apresentar as bases técnicas e as 

metodologias utilizadas para amortização desses déficits financei-

ros observados nesses planos de benefícios que integram as EFPC.

Para tanto, o estudo está estruturado da seguinte forma: a pró-

xima seção descreve rapidamente a dinâmica dos fundos de pen-

são, dando uma visão geral sobre seu funcionamento; a terceira 

seção descreve as modalidades de planos de benefícios de apo-

sentadoria, ressaltando-se o BD; a quarta descreve as bases téc-

nicas e as metodologias utilizadas para amortização de déficits 

financeiros em planos de benefícios; e uma seção destinada à 

conclusão encerra o artigo.
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A dinâmica de um fundo de pensão

De acordo com a Constituição da República Federativa Brasileira de 
1988, o regime de previdência privada é facultativo, organizado de 
forma autônoma em relação ao Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) e baseado na constituição de reservas que garantam os be-
nefícios contratados.

As EFPC são aquelas entidades que operam planos com benefícios 
securitários sem fins lucrativos e que se destinam a um público espe-
cífico (usualmente um grupo específico ou fechado de pessoas, mas 
existem outras possibilidades). Como afirma Pinheiro (2007, p. 41): 

em geral uma EFPC é uma pessoa jurídica de direito privado, 
constituída sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fi-
nalidade lucrativa, com autonomia administrativa e financeira, 
que tem por objetivo receber contribuições, aplicar recursos apor-
tados e pagar benefícios previdenciários programados (aposen-
tadoria por tempo de contribuição, por idade, e especial) e não 
programados (aposentadoria por invalidez e pensão por morte) 
aos seus participantes.

Por força da Lei Complementar 109/2001, as EFPC devem 
 atuar obrigatoriamente sob o regime de capitalização para o fi-
nanciamento dos benefícios programados e continuados previstos 
em seu regulamento.

Pode-se observar pela Figura 2 que, inicialmente, os fundos de pen-
são recolhem mensalmente as contribuições pagas pelos participantes 
(ativos e assistidos) e, com base na estrutura administrativa existente, 
realizam investimentos desses recursos coletados entre os diversos 
segmentos de aplicação autorizados pela Política de Investimentos 
(renda fixa, renda variável, imóveis etc.) a fim de obter um rendimen-
to líquido capaz de pagar os benefícios previdenciários contratados 
com os participantes tais quais os previstos no regulamento do plano.



215Amortização de déficits atuariais em planos de benefícios definidos

Figura 2 

Funcionamento de um fundo de pensão

 

 

(-) (-) 

(-) 

(+)  (+)  (+)  

Contribuição 
do patrocinador ($)

Contribuição 
do participante ($)

Fundo de pensão

(plano de benefícios)

(Rendimentos líquidos)

Aplicação 
dos 

recursos
(gestão 
interna 

ou externa)

Benefícios aos participantes
- programáveis
- de risco
- auxílios
- pecúlios
- outros benefícios

Despesas
- administrativas (despesas correntes)
- de investimentos (corretagens, impostos)

Renda fixa
(títulos públicos e privados, CDB, 

fundos e derivativos)

Renda variável
(ações, participações, ouro, fundos e 

derivativos)

Imóveis
(empreendimentos, aluguéis, 

fundos e terrenos)

Fonte: Pinheiro (2007).

A Figura 2 ilustra de forma clara a dinâmica de funcionamento de 
uma EFPC, em que se soma às contribuições o retorno das aplica-
ções que devem gerar um estoque de recursos garantidores capazes 
de honrar no tempo todas as obrigações assumidas pelo fundo de 
pensão. É importante frisar que os recursos devem fluir em uma 
cadência suficiente para o pagamento de benefícios no curto prazo, 
evitando-se o risco de liquidez, bem como constituir reservas desti-
nadas a cumprir as obrigações de longo prazo, procurando-se manter 
a solvência.

Nos fundos de pensão, não raro, ocorre a necessidade de que défi-
cits decorrentes de serviços passados não fundados ou de insuficiên-
cias financeiras sejam cobertos por algum método dissociado ou não 
do custo normal adotado pelo plano. 

O custo normal de um plano de benefícios depende de alguns 
fatores, a saber:



216 Revista do BNDES 41, junho 2014

!" #$"%&'($")*+)%&),")''+-&#$"./,$".,)0$"/-"1+023$"#/"'/+"%/4+-
lamento (sobrevida do assistido, morte, invalidez, morte de 
inválido, pensão necessária para a sobrevida da família do 
participante e demais benefícios); 

!" #)"5+),&#)#/"#$"4/%/0(&)-/0*$"#$'"%&'($'"/06$,6&#$'7"

!" #)"performance da carteira de investimentos do fundo de pen-
são e da gestão de seus riscos financeiros envolvidos; e 

!" #$"(+'*$")#-&0&'*%)*&6$"%/,)*&6$"8" 1+0(&$0),&#)#/"#)".%9-
pria EFPC.

Uma questão fundamental para uma EFPC é saber como serão 
repartidos os custos de um determinado plano de benefícios entre 
o patrocinador, o participante e o administrador do fundo. Anual-
mente, a fim de verificar o funcionamento da EFPC são elaboradas 
as Demonstrações Financeiras e Contábeis, as Avaliações Atuariais 
e a Política de Investimentos, que devem ser disponibilizadas aos 
participantes, bem como ao órgão fiscalizador. 

Podem ser adotados basicamente três métodos de financiamen-
to para gerar os recursos necessários para garantir integralmente o 
pagamento das obrigações assumidas pelo regulamento do plano a 
seus participantes. De acordo com o item 5 do Anexo da Resolução 
CGPC 18, de 28 de março de 2006, os planos de benefícios podem 
constituir seus ativos garantidores por meio dos seguintes regimes 
financeiros:

1. capitalização: em suas diversas modalidades, sendo obriga-
tório para o financiamento dos benefícios de pagamento em 
prestações que sejam programadas e continuadas e facultati-
vo para os demais, na forma de renda ou pagamento único;

2. repartição de capitais de cobertura: para benefícios pa-
gáveis por invalidez, incluindo sua reversão em pensão por 
morte, antes do benefício programado e continuado, por 
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 doença ou por reclusão, cuja concessão seja estruturada na 
forma de renda; e

3. repartição simples: para benefícios pagáveis por invalidez, 
por morte, por doença ou por reclusão, todos na forma de 
pagamento único.

No método de repartição simples, constitui-se um sistema previ-
denciário que não acumula fundos e se baseia em um equilíbrio or-
çamentário de períodos, no qual o montante de contribuições pagas 
pela geração ativa deve equivaler ao montante de benefícios devido 
aos assistidos, ou seja, a razão entre o número de beneficiários e 
contribuintes deve ser igual à razão entre a taxa de contribuição e a 
taxa de benefício, ambas em função dos salários. Ele não gera reser-
vas matemáticas ou qualquer forma de benefício, tendo seu custeio 
baseado em valores orçamentários. 

O custo normal é calculado de forma a gerar o valor suficiente 
para cobrir os encargos orçamentários na proporção em que são as-
sumidos pelo plano de benefícios. 

No método de financiamento chamado regime de capitalização, 
acumulam-se fundos que se baseiam em equilíbrios orçamentários 
de diversas gerações, nos quais o montante dos benefícios recebidos 
pelos membros a partir da aposentadoria equivale ao montante acu-
mulado no fundo. Por esse método, os recursos dos participantes são 
investidos de forma a gerar o fundo do qual serão sacados, no futuro, 
os benefícios pagos a eles próprios. 

Esse regime é obrigatório, pela legislação da previdência privada 
no Brasil, para os benefícios de pagamento em prestações que sejam 
programadas e continuadas.

Ele gera revisões matemáticas para todos os benefícios (concedi-
dos, a conceder e a constituir), tornando mais estável o custo normal 
do plano de benefícios.



218 Revista do BNDES 41, junho 2014

O custo normal é calculado de forma a gerar o valor suficiente 
para cobrir os encargos atuariais na proporção em que são assumi-
dos pelo plano de benefícios. O custo normal deve considerar a 
formação de estoque de capitais (provisão matemática) e o fluxo 
de pagamentos correntes com benefícios que se iniciam a cada ano. 
Tem caráter atuarial e, como tal, pressupõe cobertura integral para 
os compromissos assumidos pelo plano de benefícios. Tende a apre-
sentar custo equilibrado ao longo dos anos.

Por fim, há a repartição de capitais de cobertura, que gera pro-
visão matemática (reserva matemática) apenas relativa a benefícios 
concedidos. As demais provisões não são constituídas.

O custo normal é calculado de forma a gerar o valor suficiente 
para cobrir os encargos atuariais relativos aos benefícios em curso 
de inicialização, constituindo-se a cada ano provisões matemáticas 
relativas aos participantes que entram em benefício. Tem caráter 
atuarial e, como tal, pressupõe cobertura integral para os compro-
missos assumidos pelo plano de benefícios. Tende a ter menor custo 
inicial e maior custo final.

A Figura 3 mostra uma comparação entre o custo de financiamen-
to de diferentes métodos. A partir de um mesmo grupo estudado, 
fizeram-se os cálculos para alguns tipos de financiamento atuarial 
(método atuarial) e para cada um deles (repartição simples, reparti-
ção de capitais de cobertura, crédito unitário, idade de entrada nor-
mal, agregado etc.), de forma comparativa com o custo mais eleva-
do – que no caso é a repartição simples. Cada um desses tipos tem 
uma correspondência com a repartição simples de forma percentual 
descendente. Exemplificando: se o mais caro custa R$ 100,00, dado 
que o grupo ativo terá de se cotizar para pagar os aposentados, por 
repartição de capitais de cobertura, o segundo mais caro, vai se pa-
gar R$ 81,00. Esse mesmo raciocínio se estende até ao mais barato, 
que é o financiamento completo: uma vez que tudo já foi pago, não 
há o que pagar e, portanto, o custo é zero.
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Figura 3 

Relação entre os custos normais dos diferentes métodos
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Fonte: Elaboração própria. 

Nota: Os custos calculados referem-se a um grupo específico com características 
particulares. Considerou-se um grupo de participantes em curso de recebimento 
de renda, gerando onerosidade para os métodos de repartição simples e de 
repartição de capitais de cobertura. Os resultados obtidos poderão variar 
segundo as características de outros grupos.

Modalidades dos planos de benefícios

Os planos previdenciários podem ser classificados, segundo o re-
gime adotado na concepção do benefício, em duas grandes modali-
dades: BD e contribuição definida (CD), ou uma combinação entre 
eles, a contribuição variável (CV). A Lei Complementar 109/01, 
em seu artigo 7o consigna a existência dos planos de BD, CD e CV. 
Entretanto, não havia definições claras até a publicação da Resolu-
ção 16/05, que define tais planos.

Art. 2º Entende-se por plano de benefício de caráter previdenciário 
na modalidade de benefício definido aquele cujos benefícios pro-
gramados têm seu valor ou nível previamente estabelecidos, sendo 
o custeio determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua con-
cessão e manutenção.
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Parágrafo único: Não será considerado para fins da classificação de 
que trata o caput o benefício adicional ou acréscimo do valor de be-
nefício decorrente de contribuições eventuais ou facultativas.

Art. 3° Entende-se por plano de benefícios de caráter previdenciário 
na modalidade de contribuição definida aquele cujos benefícios pro-
gramados têm seu valor permanentemente ajustado ao saldo de con-
ta mantido em favor do participante, inclusive na fase de percepção 
de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os 
valores aportados e os benefícios pagos.

Art. 4º Entende-se por plano de benefícios de caráter previdenciário 
na modalidade de contribuição variável aquele cujos benefícios pro-
gramados apresentem a conjugação das características das modali-
dades de contribuição definida e benefício definido.

A Figura 4 mostra de forma esquemática os principais riscos as-
sociados a cada um desses planos.

Figura 4 

Modelo básico dos planos de benefícios

Fonte: Elaboração própria.
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Em planos BD, a volatilidade do passivo pode gerar novas exi-
gibilidades, demandando maior volume de ativos de investimentos, 
uma vez que:

 

Ativos de
investimento 

Reserva
matemática

(passivo)

Define a
necessidade de 

O passivo de um plano BD é a variável independente, tendo 

a área de investimentos do fundo de pensão de buscar resultados 

econômicos que compensem necessidades adicionais causadas por 

essas volatilidades. Basicamente em função dessa assimetria é que 

aparecem muitas vezes situações de déficit.

Nos planos BD, o participante contribui de forma individual 

e coletiva, havendo, no montante coletivo final acumulado, as 

vantagens oferecidas pelo grupo de participantes. O fato se deve 

à existência do conceito mutual do plano BD, não presente nos 

planos CD. 

Em planos CD, não há volatilidade de passivo e não se criam 
exigibilidades, pois:

 

Ativos de
investimento 

Reserva
matemática

(passivo) 

Define a
necessidade de 

O ativo de um plano CD é a variável independente, na medida em 

que o benefício é função da capacidade de acumulação do partici-

pante e dos ganhos de capital oriundos da gestão dos investimentos.

Nos planos CD, o participante contribui segundo sua capacidade 

individual de poupar (percentual mínimo e contribuições esporádi-

cas). O montante final não considera a solidariedade do grupo. Dos 
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planos CD vai se exigir maior esforço financeiro para um mesmo 
nível de benefício quando comparados aos planos BD.

Planos CV ou mistos1 (CD~BD) têm menor capacidade de gerar 

volatilidades no passivo. De um modo geral, a fase laboral é CD e 

a fase pós-laboral é BD. Dessa forma, ativo e passivo são variáveis 

independentes e dependentes em algum ponto do prazo de perma-

nência do participante no plano de benefícios.

 

Ativos de
investimento 

Reserva
matemática

(passivo)

Define a
necessidade de 

 

Ativos de
investimento 

Reserva
matemática

(passivo)

Define a
necessidade de 

 

 

CD~BD

CD
laboral

BD
pós-laboral

Resultados em planos BD e CD têm diferenças: Planos CD 

puros não produzem déficits ou superávits, dado que se orientam 

pelos saldos de conta dos participantes. Já para os planos BD/

CV foram definidas regras contábeis para solução de problemas 

oriundos de déficits ou superávits técnicos. A Figura 5 ilustra 

essas possibilidades.

1 Consideram-se planos CV aqueles que são fundados como CD e, depois do 
período laboral, tornam-se planos BD por força de regulamento, em que os 
compromissos passam a se dissociar do específico fundo constituído e ficam 
ancorados em um valor fixo (o benefício) a ser pago ao beneficiário com as 
devidas correções inflacionárias (o que o torna um plano BD).
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Figura 5

Resultados possíveis em uma EFPC
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Fonte: Elaboração própria.

Em planos de benefícios de fundos de pensão, não há de se falar 
em lucros ou prejuízos, mas em resultado técnico positivo ou nega-
tivo. Esse conceito decorre do fato de que as reservas matemáticas 
representam expectativas de curto, médio e longo prazos, que, mes-
mo não se tendo realizado em um determinado exercício, gerando 
resultados positivos ou negativos, podem se reverter pela revisão de 
tais expectativas.

Isso, portanto, deve caracterizar que o direito ou o dever individua-
lizado sobre sobras ou ausências de capital em um dado momento 
deve ser olhado com extrema parcimônia pela possibilidade de re-
versão em data futura.

Com relação à questão do déficit, o legislador optou pela defini-
ção contábil, estabelecendo não admitir desequilíbrios financeiros 
em qualquer momento no plano, esclarecendo, no parágrafo terceiro 
do artigo 18, da Lei Complementar 109/01, que:

As reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefí-
cios e exigíveis a qualquer título deverão atender permanentemente 
à cobertura integral dos compromissos assumidos pelo plano de 
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benefícios, ressalvadas excepcionalidades definidas pelo órgão re-
gulador e fiscalizador.

Aos planos de benefícios, restou a revisão do custeio de parti-
cipantes, assistidos e patrocinadores ou a revisão dos benefícios 
futuros (benefícios a conceder de participantes ainda ativos) por 
sua redução.

No caso do superávit, também há uma legislação definidora 
dos procedimentos a serem seguidos, descritos nos seguintes tre-
chos do Artigo 20 da Lei Complementar 109/01: “[o] resulta-
do superavitário [...], ao final do exercício [...], será destinado à 
constituição de reserva de contingência, para garantia de bene-
fícios, até o limite de 25% da RM”; “[c]onstituída a reserva de 
contingência, com os valores excedentes será constituída reserva 
especial para revisão do plano de benefícios”; “[a] não utilização 
da reserva especial por três exercícios consecutivos determinará 
a revisão obrigatória do plano”; e “[s]e a revisão [...] implicar 
redução de contribuições, deverá ser considerada a proporção 
existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos partici-
pantes, inclusive dos assistidos”. 

Os superávits retornam aos contribuintes – participante e pa-
trocinador – enquanto o superávit for superior a 25% do patri-
mônio do fundo. Valores aportados ao plano só retornarão aos 
contribuintes por meio de contribuições futuras, que não serão 
vertidas, até o limite de consumir a reserva especial. Esse é o 
caso do plano administrado pela Previ – fundo de pensão ligado 
ao banco.

Nos fundos de pensão ligados a entes públicos, nos quais a con-
tribuição é paritária (conforme Emenda Constitucional 20/98), 
o valor da reserva especial poderá ser distribuído na forma de 
contribuições futuras de maneira igualitária entre patrocinadores 
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e participantes. Há, também, a possibilidade de que se revejam 
(melhorem) os benefícios do plano. A Figura 6 mostra a destina-
ção do superávit.

Figura 6 

Destinação do superávit

Ativo
líquido

Reserva de 
contingência

Reserva
matemática

100%

50%

0%

75%

25%

Reserva 
especial

Ativo 
comprometido

125%

Fonte: Elaboração própria.

A destinação do superávit ou equacionamento do déficit é regula-
da pela Resolução do Conselho de Gestão de Previdência Comple-
mentar (CGPC) 26/2008, com redação dada pela Resolução do Con-
selho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) 10/2012. O 
equacionamento do déficit deverá ser imediato, mas poderá aguar-
dar o exercício subsequente desde que:

1. seja conjuntural segundo o parecer atuarial;

2. o déficit seja inferior a 10% do exigível atuarial; e

3. exista fluxo financeiro para honrar compromissos do exercí-
cio seguinte.
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O déficit é definido como conjuntural quando tiver origem em 
fatores econômicos, financeiros e/ou biométricos não estáveis su-
jeitos a reversão por decorrência de fatores identificados como 
ocasionais. Já um déficit será definido como estrutural quando 
tiver origem em fatores econômicos, financeiros e/ou biométricos 
estáveis que apresentem poucas oportunidades de reversão por de-
corrência de fatores identificados como não ocasionais.

Desequilíbrios de natureza conjuntural podem ser tratados pela 
revisão das premissas (econômicas, biométricas ou genéricas), 
ao passo que desequilíbrios estruturais podem exigir a revisão do 
modelo conceitual do plano de benefícios ou de custeio em curso, 
promovendo-se a reestruturação das bases econômicas, financeiras, 
atuariais ou de gestão.

Em 2013, a rentabilidade dos investimentos foi fortemente afeta-
da pela queda no valor de mercado de títulos públicos da carteira de 
várias entidades e pela desvalorização da renda variável, provocan-
do resultados deficitários. Há expectativa de que essa situação seja 
revertida em 2014 e que déficits conjunturais sejam cobertos com o 
retorno dos investimentos. 

Assim sendo, o CNPC revisou os artigos 28, 29 e 30 da norma 
que trata da cobertura do déficit dos planos de previdência, a Reso-
lução CGPC 26, de 2008. A Associação Nacional dos Participantes 
de Fundos de Pensão (Anapar) participou ativamente dos debates, 
propondo melhorias. 

As novas regras preveem que o resultado deficitário poderá ser equa-
cionado a partir do exercício seguinte ao de sua verificação e que a 
cobertura pode ser feita em prazo compatível com o previsto para li-
quidação dos compromissos do plano de benefícios, ou seja, enquanto 
houver benefícios a pagar. Em vez da cobertura imediata, como exigia 
a Resolução 26, ficou mais claro que o equacionamento poderá ser feito 
no longo prazo, de acordo com plano de equacionamento a ser elabora-
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do pela entidade e aprovado pelo Conselho Deliberativo. Essa medida 
desonera participantes, assistidos e patrocinadores, de imediato. 

Outra alteração que desonera os participantes e patrocinadores 
é a possibilidade de suspender o pagamento do déficit tão logo o 
plano de benefícios atingir seu equilíbrio ou tiver resultados supera-
vitários. Isso evita situações em que participantes e patrocinadores 
continuam pagando contribuições extraordinárias apesar de o plano 
já ter se reequilibrado. 

A norma aprovada pelo CNPC também deixa claro que o resul-
tado deficitário deve ser coberto por todas as partes – patrocinador, 
participantes e assistidos – obedecendo à proporção contributiva 
do período em que foi gerado. Nos planos em que a contribuição é 
paritária, a cobertura também deve ser paritária. A regra é impor-
tante, pois há planos em que déficits são cobertos alterando-se o 
regulamento do plano para reduzir os benefícios a conceder. Essa 
medida desonerava os patrocinadores e atribuía aos participantes 
toda a cobertura, por meio da redução de seus benefícios. Pelas re-
gras aprovadas, isso não pode mais acontecer, e as empresas patro-
cinadoras devem assumir, de fato, sua parcela no equacionamento.  
Quanto à parcela cabível aos participantes e assistidos, as altera-
ções estabelecem que, nos planos mutualistas, cujas reservas são 
coletivas, ambos devem participar da cobertura. Essa regulamen-
tação evita casos conhecidos nos quais somente os participantes 
ativos ou só os assistidos assumem o equacionamento do déficit, 
introduzindo uma distribuição mais equânime dos ônus, sem bene-
ficiar ou prejudicar ninguém.

Excepcionalmente, os planos de benefícios que obtiveram resul-
tados deficitários de até 15% da reserva matemática em 2013 podem 
apresentar plano de adequação somente no fim de 2014, permitin-
do que as entidades recuperem sua rentabilidade ao longo do ano e 
cubram o déficit sem onerar os participantes e patrocinadores.
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Situação dos planos de benefícios no Brasil2

A distribuição entre as diferentes modalidades dos planos de be-
nefícios administrados pelas EFPC no Brasil pode ser visualizada 
no Gráfico 1.

Gráfico 1

Percentual de planos ativos por modalidade – jun. 2012 
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Fonte: Previc.

Nos últimos anos, nota-se uma tendência de migração dos planos 
do tipo BD para CD/CV. Em 1993, os planos BD eram 57% do total 
dos planos, e os planos CD/CV somente 43%. Hoje essa proporção 
é de 31% para os BD e 69% para os CD/CV, e muitos planos BD es-
tão em processo de extinção, o que provocará tendência de aumen-
to na diferença dessa proporção. A Tabela 1 mostra essa tendência, 
apontando que a maior parte dos planos BD encontra-se em extinção 
(55%). Já nos planos CD e CV, a maioria está em funcionamento 
normal, 85% e 78%, respectivamente.

2 Esta subseção baseou-se nos informativos disponíveis no momento da prepara-
ção do artigo. Estatísticas defasadas refletem tão somente a não disponibilidade 
de dados mais atualizados.
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Tabela 1 

Situação dos planos ativos por modalidade – jun. 2012

Situação BD CD CV

Intervenção/liquidação extrajudicial 12 1 13

Funcionamento normal 114 342 277

Cisão, incorporação e fusão 0 2 2

Transferência de gerenciamento 4 8 6

Em extinção 186 14 32

Em retirada de patrocínio 22 31 25

Fonte: Previc.

Uma das principais razões para essa migração é o risco incorrido pela 
patrocinadora. Nos planos CD, a empresa patrocinadora garante apenas 
sua parcela de contribuição, não tendo obrigação legal de efetuar contri-
buições adicionais se os recursos do fundo não forem suficientes para o 
pagamento das aposentadorias e pensões, transferindo, portanto, o risco 
da rentabilidade do fundo aos participantes. Em tais planos, não há volati-
lidade de passivo e não se criam exigibilidades. Os benefícios oferecidos 
são função exclusiva da acumulação dos recursos ao longo do tempo, não 
havendo um benefício previamente definido e, assim sendo, não se pode 
falar em déficit nem em superávit, mas apenas em saldo de conta. Nesse 
tipo de plano, os riscos atuariais e financeiros são absorvidos exclusiva-
mente pelos participantes. 

Nos planos BD, a empresa patrocinadora assumia, antes da Lei 
Complementar 109/2001, o compromisso de cobrir eventuais insufi-
ciências de ativos do fundo. Com a promulgação da referida lei com-
plementar, a cobertura do déficit atuarial passou a ser obrigação dos 
participantes ativos, assistidos e patrocinadores, na proporção que lhe 
cabe no custeio do plano de benefícios (artigo 21 da Lei Complemen-
tar 109/2001). Os riscos atuariais e financeiros são compartilhados en-
tre as patrocinadoras e os participantes. Nos planos BD, os benefícios 
não guardam relação direta com o grau de capitalização de recursos, 
estando, portanto, os planos sujeitos a déficits que terão que ser co-
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bertos com revisões no valor das contribuições, dos benefícios ou por 
meio de integralizações de capital para fazer frente aos compromissos 
assumidos com os participantes. 

Conforme apontado por Rodrigues (2008, p. 14):

Nos planos BD, considerando que os benefícios são fixos por de-
corrência de uma regra de saída, os gestores acabam por assumir 
riscos financeiros de investimento que se aliam a riscos biométricos, 
tais como a longevidade, a morte prematura e a invalidez laboral. 
Nos planos CD as contribuições fixas e o desempenho da carteira 
acabam por determinar o nível dos benefícios, imunizando, de certa 
forma, os riscos a que se submetem os gestores de planos BD.

Isso explica a migração de planos BD para CD. 

O aumento da volatilidade do mercado financeiro, em especial em 
2013, dificulta a previsão acerca da rentabilidade das aplicações, elevan-
do o risco e tornando a meta atuarial mais difícil de ser atingida. O Grá-
fico 2 indica esse fato no ano de 2013, no qual a rentabilidade ficou bem 
abaixo da taxa média atuarial, com efeitos sobre o resultado das EFPC.

Gráfico 2

Rentabilidade estimada das EFPC – 2004-2013 (até setembro)
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Fonte: Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp).
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As EFPC destinam uma parcela importante de seus recursos a 

aplicações de renda fixa, em especial a títulos públicos de longa 

duração, como pode ser visualizado no Gráfico 3, sendo destina-

dos, em média, 60% dos recursos a essa modalidade de aplicação. 

Durante o ano de 2013, os planos previdenciários administrados 

por entidades abertas e fechadas apresentaram uma das menores 

rentabilidades observadas nos últimos anos. Além do desempenho 

altamente desfavorável da Bolsa de Valores, outro fator que vem 

contribuindo com os maus resultados é o baixo retorno do seg-

mento de renda fixa, cuja rentabilidade chegou a ser negativa em 

alguns meses. 

Esse forte impacto negativo sofrido na carteira de renda fixa, 

modalidade de investimentos considerada a mais segura do merca-

do, tem chamado a atenção de muitos participantes desses planos, 

sobretudo no ano de 2013 e no início de 2014. O ano de 2013 foi 

um ano atípico. Todos os tipos de investimento obtiveram renta-

bilidade abaixo do que se esperava para o ano. Até setembro, a 

Bolsa de Valores teve uma rentabilidade negativa de (14,1%). O 

Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix), que mede 

o desempenho dos fundos imobiliários, e até 2012 proporcionou 

boa rentabilidade, em 2013 acumulou um rendimento negativo de 

(11%). Até os títulos públicos federais, presentes na carteira de 

todos os fundos de pensão, apresentaram rentabilidade negativa 

de (14%). Esse resultado negativo no caso de aplicações em renda 

fixa é reflexo do método contábil adotado na precificação desses 

títulos, conhecido como “marcação a mercado”. 

Nesse modelo, o rendimento dos títulos é contabilizado em fun-

ção do valor desses ativos no mercado, e não em função de sua taxa 

de remuneração. Esse rendimento pode ser positivo ou negativo.
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No método de marcação na curva, os títulos são contabiliza-

dos pelo valor de compra mais a variação da taxa desde a emissão 

do papel. Assim, suponha-se uma aplicação de R$ 100 em um 

título público federal que rende 12% ao ano e tem prazo de ven-

cimento de um ano. Ao fim do ano, essa aplicação será resgatada 

por R$ 112, desconsiderando-se juros compostos e impostos. Ao 

conferir o saldo mensal da aplicação, observa-se que o valor cres-

ce aproximadamente R$ 1 por mês até a data do resgate – ou seja, 

R$ 101 no primeiro mês, R$ 102 no segundo mês, e assim conse-

cutivamente até chegar a R$ 112 na data de vencimento. 

Já se essa mesma aplicação for efetuada por um fundo de pen-

são, fundo de investimento ou outra entidade sujeita à marcação a 

mercado, entre a data de aplicação e a data de vencimento, o saldo 

mensal não obedecerá a um crescimento uniforme. No vencimen-

to, o fundo de pensão também resgatará R$ 112, porque é uma 

aplicação com a renda definida, ou seja, já determinada de 12% 

ao ano. Porém, por conta da marcação a mercado, o saldo mensal 

evolui de forma diferente, de acordo com o preço que outros in-

vestidores estariam dispostos a pagar por esse título, podendo ser 

R$ 101 no primeiro mês, R$ 98 no segundo, R$ 104 no terceiro 

e assim em diante. Essa oscilação de preço ocorre em função de 

mudanças nas expectativas dos investidores. 

Considerando o exemplo mencionado, por conta da marcação a 

mercado, seria necessário contabilizar essas variações – no primei-

ro mês um rendimento de R$ 1 (R$ 100 para R$ 101), no segundo 

um rendimento negativo de (R$ 3) (de R$ 101 para R$ 98) e no 

terceiro um positivo de R$ 6 (de R$ 98 para R$ 104) – contudo, no 

vencimento, o que seria efetivamente recebido seriam os R$ 112, 

não ocorrendo nenhuma perda em relação ao rendimento original-

mente pactuado.
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Gráfico 3

Carteira consolidada das EFPC por tipo de aplicação –  
dez. 2005-set. 2013
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Ainda sobre a discussão dos planos CD e BD, é importante frisar 
que o custo dos planos CD tende a ser mais elevado, quando estru-
turado com o objetivo de conceder o mesmo nível de renda. Isso 
decorre da não consideração do mutualismo ou solidariedade que 
se destina a diluir o risco biométrico entre todos os participantes do 
fundo. Assim, os planos CD são constituídos de quotas individuais, 
enquanto os BD são calcados no risco coletivo.

Dessa forma, para alcançar um mesmo patamar de benefícios, os 
planos CD, em virtude da característica puramente financeira, ou 
seja, por não contemplarem o risco biométrico como um fator redu-
tor na acumulação de capital, requerem maiores contribuições que 
os planos BD.
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Entretanto, em função de a solidariedade ser contemplada nos pla-
nos BD, a ocorrência de eventuais discrepâncias em relação às pre-
missas biométricas utilizadas nos cálculos atuariais pode propiciar 
desequilíbrios estruturais no plano, podendo afetar os  participantes, 
os assistidos e os patrocinadores. 

Interessante notar que essa concentração de aplicações em renda 
fixa também ocorre nos planos CD e CV, como pode ser visto no 
Gráfico 4, referente a junho de 2012. Tal concentração nas aplica-
ções de renda fixa deve-se a uma maior volatilidade das aplicações 
em renda variável, o que compromete o patrimônio do fundo e, por 
conseguinte, a capacidade de pagamento dos benefícios.

Gráfico 4

Tipo de aplicação por modalidade de plano – jun. 2012
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Fonte: Previc.

O fluxo líquido de recursos dos planos (entradas menos saídas) 
em relação ao ativo total de cada plano corresponde, em média, a 
1%, ou seja, a entrada de recursos supera a saída em um valor que, 
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em média, é 1% do ativo dos respectivos planos de benefícios. Des-
taque para os planos CD, que, por serem mais novos, têm uma cap-
tação líquida de recursos previdenciais superior a 4% do ativo dos 
respectivos planos de benefícios. Por outro lado, a saída de recursos 
previdenciais nos planos BD supera a entrada em cerca de 3% do 
ativo, como pode ser visualizado no Gráfico 5.

Gráfico 5

Fluxo líquido de recursos previdenciais – jun. 2012
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Fonte: Previc.

A maturidade populacional refere-se à comparação entre a quan-
tidade de assistidos e a quantidade de participantes ativos. Assim, 
quanto menor o indicador, mais novo é o plano, e, quanto maior, o 
plano é mais maduro. O indicador igual a 100% aponta igualdade 
entre participantes e assistidos.

Como pode ser observado no Gráfico 6, os planos de modalidade 
BD são os que apresentam maior índice de maturidade na análise de 
2008 a 2012 (até junho). Conforme já visto, nos últimos anos, gran-
de parte dos planos BD está em fase de extinção, não permitindo 
novas adesões. Os planos CD são os mais novos, com maior número 
de participantes em fase de acumulação de reservas.
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Gráfico 6

Maturidade populacional – 2008-2012 (até junho)
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A maturidade financeira dos planos pode ser vista a partir do mo-
mento em que o fluxo de contribuições passa a ser menor do que o 
pagamento de benefícios. A média da razão entre o pagamento de 
benefícios e a entrada de recursos relativos a contribuições normais 
aplicadas à totalidade dos planos de benefícios é de 5,67, sendo de 
2,07 para os planos CV, 2,79 para os planos CD e 14,41 para os pla-
nos BD, como se visualiza no Gráfico 7.

Gráfico 7

Razão entre a saída de recursos e a entrada de recursos –  
jun. 2012
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Fonte: Previc.
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O passivo atuarial corresponde ao conjunto de obrigações de um 
plano de benefícios para com seus participantes e assistidos. Tam-
bém é chamado de provisões matemáticas e divide-se em provisão 
matemática de benefício concedido (RMBC) e provisão matemática 
de benefício a conceder (RMBaC). A RMBaC corresponde ao com-
promisso do plano com os participantes ainda em atividade, ou seja, 
o valor necessário para pagamento dos benefícios aos participantes 
ainda ativos quando em gozo de benefícios. A RMBC correspon-
de ao valor necessário para pagamento dos benefícios que já foram 
concedidos, refere-se às obrigações do plano com os assistidos (apo-
sentados e pensionistas).

A comparação entre a RMBC e a RMBaC também permite verificar 
a maturidade do regime, na medida em que a proporção dos benefícios 
já concedidos é maior em relação ao total das provisões matemáticas, 
visto que o percentual médio nos planos de benefícios é de 65,3%, en-
quanto a média percentual dos benefícios concedidos é 34,7%. 

Entretanto, como pode ser depreendido do Gráfico 8, no caso 
de planos BD, a RMBC alcança o patamar de 68,2% enquanto a 
RMBaC é de 31,8%. 

Gráfico 8 

Percentual das provisões matemáticas – jun. 2012
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Fonte: Previc.
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A taxa de desconto atuarial é das variáveis de maior importância 
e maior impacto sobre os compromissos dos planos de benefícios. A 
Tabela 2 mostra o percentual de planos de acordo com a hipótese de 
taxas de juros de 2005 a 2012. A queda mais significativa no número 
de planos com taxas de juros de 6% foi nos planos BD, que passa-
ram de 85,7% para 16,8% entre 2005 e 2012, enquanto os que mais 
passaram a utilizar taxa de juros abaixo de 5% foram os planos CD, 
passando de 13% para 16,3% nesse mesmo período.

Tabela 2 

Percentual de planos e a hipótese de taxas de juros de  
2005-2012 (em % do total)

Modalidade Taxa de juros Anos

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BD i = 0% 2,4 2,8 2,2 3,4 3,8 4,1 0,6 0,0

0% < i < 5% 2,7 2,2 1,9 1,6 1,9 1,9 2,7 20,2

5% = < i < 5,5% 8,2 7,8 10,9 18,7 24,6 28,8 40,4 43,1

5,5% = < i < 5,75% 0,9 1,6 3,1 3,4 6,1 11,0 10,2 13,1

5,75% = < i < 6% 0,0 0,3 1,3 1,9 4,2 5,6 5,4 6,7

i > = 6% 85,7 85,4 80,6 71,0 59,4 48,6 40,7 16,8

CD i = 0% 11,5 14,5 21,0 24,7 29,8 28,8 12,5 11,4

0% < i < 5% 1,3 1,9 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 16,3

5% = < i < 5,5% 18,1 15,2 15,7 21,5 24,8 27,6 42,0 50,4

5,5% = < i < 5,75% 1,8 1,1 0,7 1,0 1,5 2,3 4,4 7,6

5,75% = < i < 6% 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 1,4 1,0 3,4

i > = 6% 67,4 67,3 61,2 51,3 41,4 38,7 39,0 11,0

CV i = 0% 2,3 4,5 3,9 4,0 3,2 4,3 12,5 11,4

0% < i < 5% 2,7 1,6 1,6 1,2 1,9 2,5 1,0 16,3

5% = < i < 5,5% 22,6 23,0 24,5 27,1 31,8 34,8 42,0 50,4

5,5% =< i < 5,75% 0,7 0,6 1,6 2,2 4,5 5,3 4,4 7,6

5,75% = < i < 6% 0,0 0,3 1,3 1,5 2,5 2,8 1,0 3,4

i > = 6% 71,8 69,9 67,1 64,0 56,1 50,3 39,0 11,0

Fonte: Previc.

Por todos os elementos assinalados, os planos BD são mais ma-
duros em relação aos planos CD e CV e mais suscetíveis a uma re-
dução da taxa atuarial, tornando-os mais suscetíveis a desequilíbrios 
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e déficits. A seção seguinte analisa metodologias para a amortização 
de déficits atuariais visando restabelecer o equilíbrio do plano.

Metodologia da amortização de déficits atuariais 
em planos BD

Como já comentado na seção “A dinâmica de um fundo de 
pensão”, não raro, ocorre a necessidade de que déficits decor-
rentes de serviços passados não fundados ou de insuficiências 
financeiras sejam cobertos por algum método dissociado ou 
não do custo normal adotado pelo plano. Incluem-se nesse rol 
os déficits:

a) pelo reconhecimento de direitos de participantes sem a reque-
rida contribuição na época própria;

b) pela inclusão, no plano, de participantes com direitos previ-
denciais não capitalizados;

c) pelo reconhecimento de insuficiências financeiras decorren-
tes da mudança de premissas;

d) pela revisão de benefícios oferecidos pelo plano etc.

O objetivo deste texto não é a apuração dos valores do déficit, 
mas apenas estabelecer métodos capazes de reduzir gradualmente a 
falta de cobertura e trazer equilíbrio atuarial ao plano de benefícios, 
o que se costuma chamar genericamente de plano de equacionamen-
to de déficits atuariais.

Ainda que Rodrigues (2008) tenha descrito quatro possibilidades, 
vai se ater aqui somente a duas dessas possibilidades por ele elen-
cadas. A razão para tal escolha é o fato de que a Resolução CGPC 
11/2002 cria um requisito legal para o equacionamento do déficit e, 
assim sendo, vai se analisar essa possibilidade de equacionamen-
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to, bem como o chamado custo suplementar implícito, em que o 
método de financiamento utilizado e o método atuarial de custeio 
corrente do plano são os mesmos, sendo esses métodos de mais fácil 
compreensão e aplicação na concepção dos autores deste artigo, em-
bora todos os métodos sejam equivalentes entre si.

A definição do passivo a descoberto

O cálculo do valor do passivo a descoberto, de um modo geral, de-
corre do cálculo individual de passivos, participante a participante. 
Sua definição agregada pode ser dada por:

RMD
t
 = RM

t
 – AL

t

Em que: 

RMD
t 
= reserva matemática a descoberto na época t;

RM
t 
= reserva matemática na época t;

AL
t 
= ativo líquido na época t.

Sua definição individualizada será expressa por:

,

1

n

t k x

k

RMD RMD

=

= ∑

, ,

1

n

k x k x

k

t
RM R LD M A

=

= −∑

Em que o subscrito k,x refere-se ao participante k de idade x; k 
varia de 1 a n, o número de participantes.

Para planos baseados em conceito coletivo de ativos, há a dife-
renciação do modelo pelo valor do ativo líquido, que perde sua in-
dividualização. O duplo somatório na expressão a seguir refere-se 
à soma dos elementos k de idade x, ou seja, o indivíduo na idade x 
com sua respectiva análise financeiro-atuarial, ou seja, ao somatório 
interno. O somatório externo considera os elementos k de 1 a n, pois, 
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como se está tratando de plano, há de se agregarem os indivíduos 
que variam de 1 a n.

( )

( )

,
1

Max x

x Min x

k x

n

t

k

tRMRMD AL
==

= −∑ ∑

Para valores positivos de RMD
t
, será atribuída a existência de um 

passivo a descoberto, estipulando-se o método temporal para sua cober-
tura. A existência de valores positivos em RMD

t
  pressupõe que seu não 

saldamento ocasione, a cada ano, um excedente a descoberto, na forma:

!"#$
t
 = RM

t+1
 – E [ RMD ]

t+1

Em que: 

!"#$
t
 = variação do valor da reserva matemática a descoberto 

ocorrida no ano t;

RM
t+1

 = reserva matemática a descoberto no ano t+1;

E [ RMD ]
t+1

 = valor esperado da reserva matemática a descober-
to no ano t+1.

É possível definir:

1 1 1t t t
E RMD E RM E AL

+ + +
         = −

( ), ,1
1 1

1
n n

t k x k xt
k k

E RM RM C B i
+

= =


    


= + − ⋅ +∑ ∑

( ), ,1
1 1

1
n n

t k x k xt
k k

E AL AL C B i
+

= =


    


= + − ⋅ +∑ ∑

Em que: 

C
k,x 

= contribuições ao plano feitas pelos participantes (ativos 
e inativos);

B
k,x

 = benefícios pagos pelo plano a participantes assistidos;

RM
t
 = provisão matemática no ano t;

AL
t
 = ativo líquido no ano t;

i = taxa de juros aplicável ao modelo.
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Considerando sanar os efeitos do crescimento de RMD
t
 , é preciso 

atribuir a !"#$
t
 valor igual a zero, na forma:

!"#$
t
 = 0 = RMD

t 
– (RMD

t  
– CA

t 
) . (1+i)

Permitindo que:

( )1

t

t

RMD i
CA

i

⋅
=

+
,

Em que: 

CA
t
 = complemento de amortização anual que estabiliza o déficit anual.

A determinação do valor de CA
t
, entretanto, não é fator suficiente 

de cobertura do plano. Sua tarefa será apenas a de manter estável 
o déficit apurado. Ao valor de CA

t
, será necessário acrescentar um 

valor que efetivamente amortize o déficit.

No que se segue, será abordada, em diversas oportunidades, a 
constituição de custos normais e custos suplementares. Esses custos 
são definidos da seguinte forma:

!" #$%&'"(')*+,"-"refere-se ao valor anual (ou suas variações) 
pago ao plano pelo participante ou seu mantenedor, com base 
na idade de sua entrada no coletivo segurado, capaz de ga-
rantir os benefícios prometidos para a idade de elegibilidade. 
Guarda estreita relação com o método atuarial de financia-
mento adotado pelo plano.

!" #$%&'"%$.,/*/(&+)"-"refere-se ao valor anual (ou suas va-
riações) pago ao plano pelo participante ou seu mantenedor, 
com base na idade de entrada no coletivo segurado (quando 
houver relação entre custo normal e custo suplementar), ca-
paz de financiar a parte não constituída da provisão mate-
mática e garantir os benefícios prometidos para a idade de 
elegibilidade. Pode ou não ter relação direta com o método de 
financiamento adotado pelo plano.
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A Resolução CGPC 11, de 21 de agosto de 2002

A Resolução CGPC 11 indica a possibilidade de diferimento dos 
custos atuariais decorrentes da não cobertura de contribuições nor-
mais para equilíbrio dos planos segregando essa possibilidade para 
grupo de ativos e assistidos. Os itens 10 e 11 do Anexo dessa re-
solução permitem que se difiram tais custos em prazos calculados 
segundo regras estabelecidas.

Por exemplo, a mudança de tábua biométrica, com elevação da 
longevidade de ativos e assistidos, indica que, para um mesmo nível 
de contribuição normal haja o crescimento de reservas matemáticas 
de ativos e assistidos.

Identificada tal mudança como fator de impacto, cabe-nos modelar 
soluções para que participantes e patrocinadores não sofram consequên-
cias em momento único. A opção pelo diferimento de custos oriundos de 
tábuas biométricas pode ser conseguida por meio da aplicação de fórmu-
la que introduza parcialmente, ao longo dos anos, os custos da mudança.

Propõe-se, portanto, que se utilize o fracionamento anual desses 
custos segundo a fórmula a seguir, em que seriam apropriados avos 
do montante pelos anos calculados, conforme determinam os itens 
10 e 11 da resolução citada.

( ) ( ) ( )' TA TA TN
x x x xq q k q q 

 
= − ⋅ −

Em que k deve ser definido como:

( ) ( )a r

RM
k

PA RMBaC PA RMBC

=
⋅ + ⋅

Em que:

q'
x 
= taxa de mortalidade da tábua híbrida;

q
x
(TA) = taxa de mortalidade da tábua antiga;

q
x
(TN) = tábua de mortalidade da tábua nova;
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k = corresponde ao percentual que incidirá sobre a diferença entre 
os qx das tábuas, capaz de amortizar uma parcela da insuficiên cia 
biométrica, expressa pela tábua em substituição;
(a)PA = prazo de amortização para o grupo de participantes ativos;
(r)PA = prazo de amortização para o grupo de participantes 
aposentados;

RMBaC = reserva matemática de benefícios a conceder;

RMBC = reserva matemática de benefícios concedidos.

Segundo o item 10 do Anexo da resolução:

10. O prazo máximo para amortização de parcela de reserva matemá-
tica de Benefícios a conceder não coberta pela contribuição normal 
equivalerá ao somatório do produto de cada tempo de serviço futuro 
pela projeção do valor do benefício programado dos participantes ati-
vos, sendo este valor dividido pelo somatório do valor do benefício 
programado dos participantes ativos, de tal forma que este encargo 
esteja totalmente integralizado quando da concessão do benefício.

10.1. Para fins do disposto no item 10, o tempo de serviço futuro 
corresponderá à diferença entre a idade em que o participante tiver 
cumprido todos os requisitos para recebimento do benefício progra-
mado e continuado pleno e a idade da data da avaliação atuarial.

Com base nisso, define-se (a)PA:

( )

( ) ( )

( )

, ,

,
1

, ,

,
1

, ,

,

n
tc i a

x k
a k

n
tc i a

x k

k

tc i a

x k
C

PA =

=

∆ ⋅

=

∆

∑

∑

Em que:

!
x
(tc,i,a) = tempo de permanência no plano para elegibilidade a um 

dos benefícios por tempo de contribuição, idade ou antecipados;

C
x
(tc,i,a) = valor do complemento para cada um dos participantes 

ativos com possibilidade de aposentadoria por tempo de contri-
buição, idade e antecipada;
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n = número de participantes ativos considerados no cálculo.

Para a definição de (r)PA, considerou-se o item 11 do Anexo des-
sa resolução.

11. O prazo máximo para amortização de parcela não coberta de re-
serva matemática de benefícios concedidos equivalerá ao somatório 
do produto do valor do benefício pela expectativa de vida média do 
aposentado, sem considerar sua reversão em pensão, sendo o resul-
tado dividido pelo somatório do valor do benefício.

11.1. Na ocorrência de insuficiência mencionada no item 11, a parcela 
que couber ao patrocinador deverá ser objeto de contrato com garantias. 
O referido instrumento deverá ser anuais de receitas, despesa e ativo lí-
quido, este segregado em integralizado e a integralizar, pelo período de 
pagamento de todas as parcelas deste contrato, para aprovação.

Assim:
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=

⋅
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∑

Em que:
o
e
x 
= esperança de vida de um participante de idade x;

C
x
(tc, i, a, d) = valor do complemento para cada um dos participantes 

assistidos com aposentadorias por tempo de contribuição, idade, 
antecipada e invalidez;

n = número de participantes assistidos considerados no cálculo.

Exemplificação do uso do método de amortização  
pela Resolução CGPC 11

Para exemplificar o uso do método de amortização pela Resolu-

ção CGPC 11, vão-se considerar:
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Reserva matemática R$ 42.000.000,00

Reserva matemática de benefícios concedidos R$ 33.000.000,00

Reserva matemática de benefícios a conceder R$ 9.000.000,00
(a)PA (prazo de amortização para ativos) 5,46 anos
(r)PA (prazo de amortização para aposentados) 4,87 anos

Obtendo o valor de k:

( ) ( )ra

RM
k

PA RMBaC PA RMBC
=

⋅ + ⋅

42.000.000,00

5,46 9.000.000,00 4,87 33.000.000,00
k =

⋅ + ⋅

0,2001 ou 20% ao anok =

Apurado o valor de k, pode-se estabelecer que a tábua biométrica 
a ser mudada evolua em direção à nova tábua em percentuais de 20% 
ao ano relativamente à fração da diferença entre ambas, na forma:

No 1º ano = q'
x
 = q

x
(TA) – 20% . [ q

x
(TA) – q

x
(TN) ]

No 2º ano = q'
x
 = q

x
(TA) – 40% . [ q

x
(TA) – q

x
(TN) ]

No 3º ano = q'
x
 = q

x
(TA) – 60% . [ q

x
(TA) – q

x
(TN) ]

No 4º ano = q'
x
 = q

x
(TA) – 80% . [ q

x
(TA) – q

x
(TN) ]

No 5º ano = q'
x
 = q

x
(TA) – 100% . [ q

x
(TA) – q

x
(TN) ]

As fórmulas, como estabelecidas pelos itens 10 e 11 do Anexo da 
Resolução 11, permitem, segundo cada apuração em planos distintos, 
um prazo de amortização que pode atingir valores de k extremamente 
pequenos, fazendo alongar o saldamento de passivos por tempos im-
próprios, pois muito longos. A possibilidade de k = 5%, por exemplo, 
pode levar à amortização de custos biométricos (via tábua de mortali-
dade) por um prazo de vinte anos, o que não é recomendável.

Em um período de vinte anos, certamente haverá revisão da tábua 
de mortalidade sem que se tenham amortizado os custos iniciais não 
saldados. Ainda que de forma discricionária, recomenda-se que k 
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esteja limitado ao mínimo de 20%, produzindo um saldamento do 
passivo em cinco anos.

Modelo de amortização direta

O modelo de amortização direta representa, provavelmente, a ma-
neira mais amigável de financiamento de passivos atuariais, sendo 
bastante apropriada para patrocinadores quando da necessidade de 
transferir encargos atuariais para seus fundos de pensão. No modelo 
apresentado não será considerado o efeito da inflação.

Considere-se que um determinado grupo de empregados (ativos 
e/ou aposentados) esteja, sob contrato, vinculado a ter, no período 
pós-laboral, vencimentos pagos pelo ex-empregador.

A capacidade de pagar tais benefícios não representa dificuldade 
no fluxo financeiro do empregador, mas a antecipação desses encar-
gos pode se mostrar bastante onerosa.

Esse método de amortização possibilita o reconhecimento do 
passivo e seu financiamento em longo prazo, segundo a longevi-
dade dos participantes (pode ser estabelecido um prazo menor que 
a expectativa de vida do participante mais jovem, exigindo, dessa 
forma, um incremento para formação de um ativo excedente para 
antecipação de pagamentos futuros). Devem ser estabelecidos os 
seguintes passos:

1. Reconhecimento do passivo atuarial pelo fundo de pensão:

!" :)%*&(&.)0*/'")*&6$';

( ) ( ) ( ) ( )
1

a

Tma a
a a a

r x r x
x r r x x

a
xRMD i g a p vs

− −
−⋅= + ⋅ ⋅ ⋅⋅ ɺɺ { }e ax x r≤ <

Para todos os participantes ativos:

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
,

,,

,,
1

1
aa

a a

Tma

ka a

r x k r x k
rx x kr x k

n

x
k

RMD i g a p vs
−−

−
=

⋅= + ⋅ ⋅ ⋅⋅∑ ɺɺ
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!" :)%*&(&.)0*/'")''&'*&#$';

( ) ( )r m

xa ax xa
RMD B a= ⋅ ɺɺ { }ar x ω≤ <

Para todos os participantes assistidos:

( ) ( )
, ,

1

r

k k

m

x x

k
a a a

n

x
RMD B a

=

= ⋅∑ ɺɺ

!" :)%)"*$#$'"$'"4%+.$'"<)*&6$'"/")''&'*&#$'=;

( ) ( )a r

x x xa a a
RMD RMD RMD= +

Em que: 

RMD
t
 = reserva matemática a descoberto na época t;

ä
n
> i = renda certa unitária, antecipada, de n  termos, à taxa i  de juros;

ä
n
> i = v0 + v1 + v2 + ... + vn-1

ä
n
> i 

1

0

1
nn

t

t

v
v

d

−

=

−
= =∑

is = inclinação da curva dos salários dos participantes ativos do pla-
no, considerando inflação e produtividade – incremento salarial;

B
xa

 = benefício acumulado para um participante de idade x – repre-
senta a parte do benefício final não fundada para o participante;

ä
n

(m) = renda atuarial na idade r de aposentadoria com decremento 
decorrente apenas de morte do participante;

r-x
a
 pxa

(T) = probabilidade de um participante de idade x
a
 estar vivo 

ao completar a idade r de aposentadoria;

x
a
 = data de início da amortização do custeio suplementar, ou data 

atual de avaliação atuarial;

bxa
 = fração do benefício final de aposentadoria;

B
r
 = benefício na idade r de aposentadoria;

S
r  

= salário alcançado na idade r de aposentadoria;
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Sxa 
= salário alcançado na idade x

a
 de início do período de amortização;

x
e
 = idade de entrada no plano de benefícios;

g = regra de geração do benefício incidente sobre o salário na 
idade r de aposentadoria.

2. Reconhecimento do custo suplementar, pelo patrocinador, a 
ser pago ao plano de benefícios:

!" :)%*&(&.)0*/'")*&6$';

( ) ( )%
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a

x x ka
CS s tc= ⋅

Para todos os participantes ativos:
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1
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n
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x x

k
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 = B
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Para todos os participantes assistidos:
 ( )
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1
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n
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k
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CS B
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= ∑

3. Reconhecimento do fluxo de contribuições anuais devido ao 
plano pelo patrocinador:
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Esse método consiste no reconhecimento do passivo atuarial, pelo 
fundo de pensão, e, pelo patrocinador, no reconhecimento de seu 
compromisso de pagar benefícios previdenciais relativos ao passivo 
reconhecido até a extinção do último participante.



250 Revista do BNDES 41, junho 2014

Exemplificação do uso do método de amortização direta

Considere-se, para o exemplo para o método de amortização dire-

ta, que o patrocinador de um plano de benefícios precise adicionar 
ao plano oito novos participantes em benefício e dois em atividade 
(conforme tabela a seguir). Considere-se, ainda:

!" 5+/")"*)?)"#/"($0*%&@+&23$")$".,)0$"(%)tc seja de 8%, incidente 
sobre os salários dos participantes em atividade;

!" 5+/"$"1)*$%"g de constituição do benefício, incidente sobre o 
salário anual final, seja de 75%;

!" 5+/")"#)*)"#/").$'/0*)#$%&)"r esteja fixada em 55 anos;
!" 5+/"$"(%/'(&-/0*$"'),)%&),"is seja de 2,5% ao ano; e
!" 5+/"$"'),A%&$"#/".)%*&(&.)23$"($%%/'.$0#)")"BCD"#$"'),A%&$"

percebido pelo participante.

Mat. Sexo Idade Salários anuais Benefícios anuais

1 M 56 - 9.600,00

2 M 58 - 10.200,00

3 M 60 - 12.000,00

4 M 35 18.000,00 -

5 M 65 - 9.000,00

6 M 59 - 10.800,00

7 M 40 21.000,00 -

8 M 80 - 10.680,00

9 M 72 - 9.480,00

10 M 78 - 14.400,00

Obs.: Mat. = Matrícula do empregado.

Devem ser cumpridos os seguintes passos:

1. A definição do passivo:

 Considere-se:

i. A definição do passivo a descoberto:

RMDxa
 = RMxa

 – ALxa
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ii.
  

ALxa
 = 0, uma vez que para todos os novos participantes não 

houve a constituição de qualquer ativo. 

iii. A definição da reserva matemática: 

RMxa
 = VABFxa

 – VACFxa

iv. VACFxa
 = 0, uma vez que a contribuição futura não deve ser 

reconhecida. Seu reconhecimento, quando da assunção do 
compromisso atuarial pelo plano, levaria a VABFxa

 = VACFxa
, 

tornando RMxa
 = 0, ou seja, não haveria o que amortizar no 

plano. Dessa forma:

!" Para participantes aposentados:

RMxa
 = VABFxa 

 {xa"E"r}

RMxa
 = Bxa 

. axa

(m)

!" Para participantes ativos:

RMxa
 = VABFxa 

 {xa < r}

RMxa
 = Sxa

 . (1+is)r-xa . g . ä
r
(m) . 

r-xa
 p

xa

(T) . vr-xa

Com essas informações, pode-se considerar a seguinte tabela:

Mat. Idade Salários  
anuais

B55 anual Benefícios 
anuais

RMBaC RMBC

1 56 - - 9.600,00 - 140.048,36

2 58 - - 10.200,00 - 144.201,37

3 60 - - 12.000,00 - 164.019,13

4 35 18.000,00 22.121,32 -  116.315,45 -

5 65 - - 9.000,00 - 111.846,78

6 59 - - 10.800,00 - 150.173,69

7 40 21.000,00 22.810,70 - 154.280,54 -

8 80 - - 10.680,00 - 89.645,31

9 72 - - 9.480,00 - 99.572,51

10 78 - - 14.400,00 - 127.968,11

39.000,00 44.932,02 86.160,00 270.595,99 1.027.475,26

Obs.: Mat. = Matrícula do empregado.

Com base nas informações da tabela anterior, será possível ao 
plano reconhecer duas contas em seu passivo:
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Reserva matemática de benefícios a conceder $ 270.595,99 (RMBaC)

Reserva matemática de benefícios concedidos $ 1.027.475,26 (RMBC)

Total dos compromissos $ 1.298.071,25 (RM)

2. A definição das receitas previdenciais:

 Como definido, devem-se calcular as receitas oriundas dos 
compromissos do patrocinador relativas a participantes ativos 
e assistidos.

!" Participantes ativos – considere que sua taxa de contribui-
ção seja de 8% sobre os salários. Então:

Mat. Idade Salários  
anuais

Salário de 
participação

Contribuição

4 35 18.500,00 13.875,00 1.110,00

7 40 21.000,00 15.750,00 1.260,00

Total 39.500,00 29.625,00 2.370,00

Obs.: Mat. = Matrícula do empregado.

!" Participantes assistidos – considere não haver contribuições.

3. A definição das despesas previdenciais:

 Serão equivalentes aos valores pagos pelo plano aos partici-
pantes assistidos. A receita previdencial será equivalente ao 
mesmo valor, devendo ser paga pelo patrocinador ao plano 
de benefícios.

Mat. Idade Benefícios anuais
1 56 9.600,00

2 58 10.200,00

3 60 12.000,00

5 65 9.000,00

6 59 10.800,00

8 80 10.680,00

9 72 9.480,00

10 78 14.400,00

Total  86.160,00

Obs.: Mat. = Matrícula do empregado.

4. A definição do custo suplementar total, a ser pago pelo patro-
cinador, poderá ser dada pela seguinte expressão:
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=  +$ 86.160,00 $ 2.360,00xa
CS

CSxa  
= $ 88.520,000

 O pagamento dos benefícios, sob responsabilidade do plano, 
embora subvencionado pelo patrocinador, no tempo, deverá 
amortizar a RMBC. Todos os cálculos do item (4) deverão 
ser repetidos anualmente, refazendo-se o cálculo de reservas 
e custos de fluxos de caixa previdenciais.

Nesse método é importante saber que, em valor presente, o fluxo de 
caixa dos benefícios pagos pelo patrocinador deve ser igual ao valor 
da reserva matemática, sendo a vantagem de sua adoção a de que o 
déficit seja saldado apenas pela extinção do grupo por falecimento.

Assim, traçam-se as curvas das reservas matemáticas e dos paga-
mentos equivalentes, na forma a seguir:
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x h h
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As grandes oscilações ocorridas nas reservas matemáticas refe-
rem-se às entradas dos dois participantes ativos em benefício no 15º 
e no 19º ano. A curva de pagamento de benefícios, em seu limite su-
perior, como mostrado, deve equivaler ao mais alto valor de reserva 
matemática, como de fato se provou com o gráfico em observação. 

a) A amortização de déficits causados pela inadequação de  tábuas 
de mortalidade (ou outras tábuas biométricas) em relação à 
biometria de grupos segurados tem legislação específica. A fal-
ta de adequada parametrização atuarial para as fórmulas con-
cebidas pela Resolução 11 do CGPC permite a existência de 
períodos muito longos para o tipo de amortização.

b) O método de amortização direta tem como peculiaridade ex-
tinguir o déficit apenas quando houver a extinção do grupo 
gerador desse déficit. Sua velocidade de amortização está as-
sociada diretamente ao nível de mortalidade desse grupo.

Conclusão

O desempenho das EFPC nos últimos anos, em particular no ano de 
2013, trouxe à tona uma preocupação com o aparecimento de défi-
cits crescentes. Essa preocupação é ainda mais importante perante a 
manutenção de um cenário de volatilidade aliada à redução da taxa 
de juros atual até o patamar de 4,5% ao ano para o ano de 2018.

Os órgãos reguladores também vêm acompanhando com especial 
interesse a evolução da situação das EFPC por meio da edição de 
normativos que permitam às EFPC passar ao largo das dificuldades 
sem grandes traumas.

O financiamento de déficits atuariais em fundos de pensão, se-
jam eles decorrentes da constituição insuficiente de ativos, revisão 
de premissas ou inclusão de participantes no plano com direitos 
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não capitalizados, ou ainda de uma rentabilidade financeira ruim, 

 resume-se, em última instância, ao uso de rendas financeiras tem-

porárias, desprezando-se um conjunto de possibilidades oferecidas 

pela matemática financeira ou pela matemática atuarial. 

Este artigo propõe sistematizar algumas alternativas disponíveis 

para atuários, administradores e patrocinadores, a fim de que pos-

sam efetuar a capitalização de tais insuficiências. O estudo tam-

bém faz uma recapitulação da dinâmica dos fundos de pensão e das 

diversas modalidades de planos de benefício, centrando a análise 

em planos BD.

O artigo traça, ainda, com base em estatísticas disponíveis, a situa-

ção da previdência complementar no Brasil, salientando a importân-

cia de as EFPC terem em seus regulamentos relativos aos planos 

básicos de benefícios dispositivos que permitam o equacionamento 

dos déficits atuariais de forma a garantir a solvência dos planos de 

benefícios contratados.

Apesar de existirem várias alternativas para equacionamento do 

déficit, deteve-se somente em duas dessas possibilidades que visam 

dar alternativas para as EFPC equacionarem seu déficit. Essa ques-

tão do equacionamento do déficit está na ordem do dia, e um exem-

plo disso é a edição da Resolução CNPC 13/2013. Por isso, o estudo 

dessas alternativas é importante.

Uma das alternativas investigadas é a utilização da Resolução 

CGPC 11. Entretanto, a falta de adequada parametrização atuarial 

para as fórmulas concebidas por essa resolução permite a existência 

de períodos muito longos para o tipo de amortização, o que pode não 

ser interessante para a EFPC.

Alternativamente, abordou-se o modelo de amortização direta, 

que representa, provavelmente, a maneira mais amigável de finan-

ciamento de passivos atuariais, sendo bastante apropriada para pa-
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trocinadores quando da necessidade de transferir encargos atuariais 
para seus fundos de pensão. A escolha desses dois métodos visou dar 
alternativas para a escolha da EFPC.

As recentes modificações introduzidas pelo CNPC mostram a 
preocupação com o tema, daí a importância em discutir meios pelos 
quais as EFPC poderão lançar mão de formas de administrar ade-
quadamente o patrimônio de seus participantes.  
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Regulação econômica de 
infraestruturas: como escolher o 
modelo mais adequado?

Fernando Tavares Camacho
Bruno da Costa Lucas Rodrigues* 

Resumo

Nas últimas décadas, reguladores têm utilizado duas abordagens de 
regulação de preço para proteger os consumidores dos efeitos nocivos 
de monopólios naturais: Regulação Discricionária, na qual os preços 
são realinhados periodicamente aos custos de prestação do serviço; e 
Regulação por Contrato, em que os preços são independentes dos cus-
tos incorridos pela firma. Essas duas abordagens têm um trade-off cla-
ro entre custo e flexibilidade regulatória. A Regulação Discricionária 
é mais flexível para lidar com incertezas e incorporar inovações por 
meio das revisões tarifárias, o que exige um aparato regulatório mais 
robusto. Já a Regulação por Contrato procura simplificar o monitora-
mento do contrato ao automatizar as principais regras de remuneração 
e investimento da firma. Dessa forma, só permite alterações de comum 
acordo entre as partes, reduzindo sua flexibilidade. Argumenta-se que 
a escolha do modelo regulatório mais adequado vai depender da análi-
se de escopo, prazo e custo regulatório possíveis em cada abordagem, 
dados os riscos de negócio do setor ou projeto que se pretende regular.

*Respectivamente, chefe de departamento e administrador do BNDES. Este artigo é 
de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opi-
nião do BNDES.
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Abstract

In recent decades, regulators have used two approaches of price 
regulation to protect consumers from the harmful effects of 
natural monopolies: Discretionary Regulation, in which prices 
are periodically realigned to the costs of providing the service; 
and Regulation by Contract, in which prices are independent 
of the costs incurred by the firm. These two approaches have a 
clear trade-off between cost and regulatory flexibility. On the one 
hand, the Discretionary regulation is more flexible to deal with 
uncertainty and incorporate innovations through tariff revisions, 
which requires a more robust regulatory apparatus. On the other 
hand, the Regulatory Contract strives to simplify the monitoring 
of the contract on automating the main rules of remuneration and 
investment of the firm. Thus, it only allows changes agreed between 
the parties, reducing its flexibility. It is argued that choosing the 
most appropriate regulatory model will depend on the analysis of 
scope, time and possible regulatory cost for each approach, given the 
business risks of the industry or project that seeks to be regulated.
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Introdução

Indústrias de infraestrutura englobam tanto elementos potencialmen-
te competitivos quanto segmentos comumente denominados “mono-
pólios naturais”, os quais são caracterizados por fortes economias de 
escala e escopo, custos afundados e inexistência de produtos substi-
tutos. Para os primeiros, a intervenção governamental necessária re-
sume-se em criar mecanismos e regras que organizem a competição 
entre os agentes, como a criação de mercados atacadistas no setor de 
energia elétrica. Para os monopólios naturais, a intervenção governa-
mental toma a forma de regulação de preço, já que, em sua ausência, 
a firma pode exercer poder de mercado, ou seja, sustentar preços aci-
ma dos custos sem perder uma fatia significativa de seu mercado. Os 
exemplos são diversos e passam pela distribuição de energia elétrica 
e gás natural até chegar a estradas e aeroportos.

Nas últimas décadas, reguladores em diferentes partes do mun-
do têm utilizado duas abordagens de regulação de preço: (i) Re-
gulação Discricionária (ou Cost-Based), em que os preços são 
baseados nos custos da firma regulada; e (ii) Regulação por Con-
trato ( Non Cost-Based),1 em que os preços são independentes do 
custo de prestação do serviço regulado. 

Na prática, a característica comum entre ambas as abordagens é a 
existência de um preço (tarifa)-teto P

t
 por determinado serviço, que 

é reajustado anualmente por índice inflacionário (RPI), conforme a 
fórmula a seguir:2 

1 Alguns autores, como Gomez-Ibanez (2003), denominam essa abordagem regu-
latória de Concession Contracts.

2 Existem modelos regulatórios alternativos em que, em vez de haver preço-teto 
por serviço, há, por exemplo, preço-teto global por cesta de serviços, receita-
-teto ou até mesmo mecanismo de compartilhamento de lucros. Entretanto, a 
forma regulatória mais comum é a simples fixação de preço-teto por determi-
nado período.
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P
t
 = P

t-1
 (1+RPI)  (1)

Por outro lado, a diferença básica entre as abordagens Regulação 
Discricionária e Regulação por Contrato é a existência ou não de 
mecanismo de ajuste adicional que realinha periodicamente o preço-
-teto P

t 
 aos custos da firma regulada. Tal mecanismo é comumente 

denominado Revisão Tarifária Periódica (RTP) e está presente so-
mente na Regulação Discricionária.  

A escolha entre as abordagens regulatórias depende basicamente 
dos incentivos econômicos gerados por cada modelo regulatório em 
conjunto com as características econômicas (e consequentemente 
riscos de negócio) do setor regulado. Em outras palavras, o papel 
do regulador é identificar os riscos de negócio do setor regulado e 
escolher o modelo regulatório que gere os incentivos corretos dados 
os riscos existentes, maximizando o bem-estar da sociedade. Obser-
va-se que a Regulação Discricionária tem sido aplicada, por exem-
plo: nos Estados Unidos, no setor de energia elétrica e em alguns 
serviços de telecomunicações; no Reino Unido, em diversos setores, 
como energia elétrica, gás natural e aeroportos; e, no Brasil, para as 
atividades de distribuição de energia elétrica e gás natural. Já a Re-
gulação por Contrato tem sido extensivamente utilizada no setor de 
transportes – no setor de rodovias, em diversos países, e até mesmo 
para aeroportos, no Brasil e no Chile. 

O objetivo desse artigo é analisar comparativamente as abordagens 
regulatórias existentes, destacando suas principais vantagens e desvan-
tagens, com o intuito de fornecer um modelo conceitual que auxilie na 
escolha da abordagem mais adequada. Ressalta-se que, na prática, as 
estratégias não se limitam às duas categorias distintas aqui analisadas, 
podendo resultar de uma combinação de elementos dessas abordagens.

Este artigo está estruturado da seguinte forma. Na segunda seção, 
serão analisados os dois modelos mais comuns de Regulação Dis-
cricionária: por Custo de Serviço (Cost of Service) e por Preço-Teto 
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(Price Cap). Na terceira, vão se descrever as principais característi-
cas da Regulação por Contrato. A quarta seção tem como objetivo 
analisar comparativamente as duas abordagens regulatórias; e, por 
último, a quinta conclui o artigo apresentando um passo a passo do 
que reguladores devem considerar ao decidir qual modelo regulató-
rio será utilizado. 

Regulação Discricionária

A Regulação Discricionária tem como objetivo alinhar os preços 
regulados aos custos eficientes de prestação do serviço ao longo do 
tempo. Por isso, além do reajuste inflacionário anual dado pela fór-
mula (1), o preço-teto P

t
 é reposicionado periodicamente na RTP. A 

intenção é estimar custos que seriam obtidos em um mercado com-
petitivo. Por esse motivo, diz-se que na Regulação Discricionária há 
Competition in the Market, já que ela procura simular em cada RTP 
os preços gerados em um mercado competitivo.3

Como os preços definidos na RTP devem acompanhar a dinâmica 
do setor, as metodologias que compõem a RTP devem ser discricio-
nárias e flexíveis o bastante para refletir mudanças nos custos dos 
insumos, alterações na demanda, avanços tecnológicos e aperfeiçoa-
mentos na qualidade do serviço. Esse mecanismo permite então a 

3 Isso não quer dizer que a Competition for the Market, em que firmas competem 
em um leilão pelo direito de prestar determinado serviço de infraestrutura, es-
teja ausente nessa regulação. De fato, nos casos em que existe transferência de 
propriedade (ou direito de exploração) do Estado para um privado, a introdução 
da Regulação Discricionária pode ser precedida por um processo competitivo 
de privatização ou de concessão (por exemplo, as privatizações de telefonia e 
energia realizadas no Reino Unido na década de 1980). Entretanto, como será 
visto mais adiante, o foco da Regulação Discricionária para simular as forças 
competitivas de mercado reside nas RTPs, e não no processo competitivo em 
que o privado ganha o direito de prestar determinado serviço.  
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introdução de melhorias e maior flexibilidade para lidar com incer-
tezas, possibilitando a adaptação do modelo regulatório a novas cir-
cunstâncias. Entretanto, como vai ser visto quando da descrição de 
como a RTP é aplicada, esses benefícios geram custos regulatórios 
elevados. Na RTP, calcula-se a receita anual requerida pela firma 
para cobrir os custos do serviço, considerando uma taxa de retorno 
adequada ao investimento. A receita anual requerida é então trans-
formada em um preço-teto (por meio de estimativas de demanda), 
que deverá ser respeitado durante o próximo ciclo tarifário (até a 
próxima RTP). O conceito da receita requerida é indicado a seguir.

RR = C0 - r(BA - D) (2)

Em que: RR = receita requerida; CO = custos operacionais; r = taxa 
de retorno; BA = base de ativos (investimentos e equipamentos não 
depreciados para prestação do serviço); e D = depreciação acumulada.

A estimação da receita anual requerida envolve a definição de 
metodologias de cálculo de cada um dos “blocos” (Building Blocks 
Approach) definidos no parágrafo anterior. Foge do escopo deste 
trabalho o detalhamento de como os diferentes blocos são calcula-
dos. Entretanto, é relevante dizer que cada um deles é estimado por 
métodos sofisticados de engenharia, econométricos, matemáticos ou 
de finanças, que, por sua vez, utilizam informações de custos, inves-
timentos e dados financeiros da firma regulada e, muitas vezes, de 
seus concorrentes (benchmarking). 

A descrição de como a RTP é aplicada permite afirmar ser fun-
damental a estruturação e manutenção de uma agência reguladora, 
pelos seguintes motivos: 

(i) Como existe discricionariedade no processo de revisão, ele ne-
cessita ser conduzido por uma agência com uma estrutura de pes-
soal fixa, bem remunerada e bem preparada tecnicamente. Essa é 
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uma condição básica para que a revisão seja pautada pela impar-
cialidade e transparência, com uso de consultas e audiências públi-
cas, promovendo intenso debate entre o público e o privado. Desse 
modo, minimiza-se o problema de captura do regulador,4 seja pela 
firma para obtenção de benefícios, seja por políticos e grupos de 
consumidores para expropriação de investimentos privados pelo 
poder público. 

(ii) A metodologia Building Blocks é extremamente intensiva em 
informação e em capital humano. A combinação desses elementos 
é refletida em um custo regulatório5 elevado, que é característica 
intrínseca dessa abordagem regulatória.

A literatura considera dois tipos principais de Regulação Discri-
cionária: Custo de Serviço e Regulação por Incentivos, cujo mode-
lo mais popular é denominado Preço-Teto.6 A seguir são realizadas 
uma descrição de cada modelo e uma análise comparativa entre eles.

4 Diversos acadêmicos argumentam que é muito difícil evitar que agências re-
guladoras sejam capturadas por interesses especiais. Essa captura pode tanto 
se dar a favor como contra a firma regulada. Há, por exemplo, o problema de 
expropriação de investimentos pela pressão de políticos ou grupos de grandes 
consumidores. Como investimentos em infraestrutura são geralmente custos 
afundados (sunk costs), em que há uma barreira de saída do negócio elevada 
para o privado, o regulador teria incentivo em mudar as regras regulatórias (ex.: 
reduzir preços ao custo marginal de produção) após os investimentos terem sido 
implementados. Outro exemplo refere-se ao problema de “revolving doors”, em 
que existe um intercâmbio constante de gestores entre o mercado privado e a 
agência reguladora. Esses gestores teriam, então, incentivos em serem mais le-
nientes com as empresas reguladas, já que eles poderão ser funcionários dessas 
empresas no futuro. Ver, por exemplo, Joskow (2007), Gomez-Ibanez (2003) e 
Crampes e Estache (1998). Para uma revisão da literatura teórica e empírica de 
captura regulatória, ver Dal Bó (2006). Para uma revisão da literatura que es-
tuda medidas anticaptura e como agências reguladoras devem ser estruturadas, 
ver, por exemplo, Estache (1997) e Brown, Stern e Tenenbaum (2006).

5 Entendem-se aqui por custos regulatórios os incorridos para constituir e manter 
uma agência e que estão relacionados a atividades como a estruturação, a licita-
ção e o acompanhamento dos contratos com as firmas reguladas. 

6 Existem outros modelos de Regulação Discricionária, como Revenue Cap e Profit 
Sharing. Em todos os modelos, está presente a RTP.
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Custo de Serviço

A Regulação Discricionária por Custo de Serviço é caracterizada 
por ser uma regulação ex post, ou seja, o regulador computa os cus-
tos incorridos na prestação do serviço (incluindo uma taxa de re-
torno adequada) e então estabelece o preço que cubra esses custos. 
Esse preço é reajustado anualmente segundo a equação (1) até a 
próxima RTP. Nessa forma de regulação, não há uma data definida 
para a RTP seguinte; ela ocorre sempre que a firma ou o regulador 
a solicitar. Ou seja, não existe uma previsão de quando o preço será 
revisado com base nos custos da firma.

Como o preço regulado é estabelecido depois de os custos serem 

incorridos e validados pelo regulador, a assimetria de informações 

relacionada ao problema da seleção adversa7 é minimizada nesse 

tipo de regulação. De fato, o regulador não trabalha com expectati-

va de custos, e sim com custos realizados, o que permite a análise 

destes.8 Entretanto, como (i) os preços são estabelecidos de modo 

a cobrir os custos incorridos; e (ii) a revisão tarifária tende a ocor-

rer frequentemente, já que ela pode ser requisitada pela firma ou 

agência reguladora, a firma não dispõe dos incentivos para ser mais 

7 Há mais de um tipo de assimetria de informações. A seleção adversa é a assime-
tria de informação existente entre o regulador e a firma em relação aos custos 
da firma, ou seja, o regulador não sabe se o custo da firma é alto ou baixo. 
Dependendo do modelo regulatório adotado, a firma pode ter incentivos em se 
comportar como se seu custo fosse maior do que seu custo real, de modo a obter 
maior preço regulado pelo serviço prestado. Dessa forma, reduz-se o bem-estar 
dos consumidores.

8 Para validar os custos incorridos, o regulador determina os investimentos con-
siderados prudentes por meio de testes denominados used and useful. A lógica 
desse teste é que só serão contabilizados na base de ativos para cálculo da recei-
ta requerida aqueles investimentos que tiverem sido utilizados e contribuído de 
alguma forma para a prestação do serviço. 
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eficiente, o que potencializa a assimetria de informações relacionada 
ao problema de azar moral. 9, 10

Outra consequência negativa decorrente de uma regulação ex post 
é o potencial efeito de sobreinvestimento (gold plating). Quando a 
taxa de retorno estabelecida pelo regulador é maior do que o cus-
to de capital real, a firma tem incentivos em aumentar seu lucro 
por meio do aumento da base de ativos – ver equação (2). Esse é o 
chamado efeito Averch-Johnson.11 Entretanto, além de minimizar o 
problema de seleção adversa, a Regulação Discricionária por Custo 
de Serviço tem dois potenciais benefícios. Primeiro, nesse tipo de 
regulação não se vem constatando diminuição expressiva de quali-
dade de serviço, uma vez que, por princípio, qualquer investimento 
prudente em qualidade é considerado na base de ativos e, conse-
quentemente, incluído no preço regulado durante a revisão tarifária. 
Segundo, como a revisão tarifária tem como função alinhar preços 
aos custos do serviço, o risco do negócio é baixo e, consequente-
mente, o custo de capital exigido pela concessionária é menor nesse 
tipo de regulação.12 

9 O azar moral é a assimetria de informação existente entre o regulador e a fir-
ma regulada em relação ao esforço da firma para ser mais eficiente, ou seja, o 
regulador não sabe se a firma se esforçou ou não para reduzir seus custos e ser 
mais eficiente. De fato, o modelo de regulação pode ser tal, que a firma tenha 
incentivos em não se esforçar para reduzir seus custos, o que possibilita meno-
res ganhos de eficiência para os consumidores ao longo do tempo.

10 Veja, por exemplo, Armstrong e Sappington (2007), Crew e Kleindorfer (2002), 
Joskow (2006; 2007) e Laffont e Tirole (1993), para uma análise detalhada dos 
incentivos gerados pelas informações assimétricas nas regulações discricioná-
rias de Custo de Serviço e Preço-Teto.

11 Veja Averch e Johnson (1962), Baumol e Klevorick (1970) e Joskow (1972).
12 Alexander, Estache e Oliveri (2000), Alexander, Mayer e Weeds (1996), 

 Camacho e Menezes (2013), Paleari e Redondi (2005) e Robinson e Taylor 
(1998) analisam o impacto de diferentes regulações de preço no custo de capital 
da firma regulada.    
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Preço-Teto

A Regulação Discricionária por Preço-Teto é caracterizada por ser 
uma regulação ex ante, ou seja, o regulador estima os custos espera-
dos na prestação do serviço para o próximo ciclo tarifário (incluindo 
uma taxa de retorno adequada) e então estabelece o preço que cubra 
esses custos.13 Esse preço é reajustado anualmente segundo a fór-
mula a seguir, até a RTP seguinte: 

P
t
 = P

t-1
(1 + RPI)(1 - X)   (3)

Em que: X = fator de produtividade.14

Além disso, nessa forma de regulação, as revisões tarifárias são 
fixas e realizam-se, geralmente, de cinco em cinco anos. Ou seja, 
existe uma previsão de quando o preço-teto será revisado com base 
nos custos da firma.

Como o preço regulado é estabelecido antes de os custos serem 
incorridos, ou seja, o regulador precisa estimar os custos futuros 
da firma, o problema de seleção adversa é presente nesse tipo de 
regulação no momento da RTP. Porém, a seleção adversa tende a 
diminuir, dado que o regulador vai obtendo informações sobre os 
custos da firma no decorrer do tempo. Já o problema de azar moral é 
minimizado, pois o preço que cobre os custos esperados (e não rea-
lizados) é constante por um prazo determinado, e ainda incide sobre 

13 A regulação por preço-teto foi inicialmente proposta por Stephen Littlechild 
para a British Telecom [Littlechild (1983)].

14 O fator X representa a parte dos ganhos de produtividade da firma que são 
repassados aos consumidores anualmente em um ciclo tarifário. De manei-
ra geral, ganhos de produtividade são aumentos de eficiência em que uma 
firma consegue produzir mais por meio de uma determinada quantidade de 
insumos. Na regulação por Preço-Teto, o fator X também é recalculado perio-
dicamente, fazendo parte da RTP. O valor do X é geralmente constante até a 
próxima RTP. Fiuza e Camacho (2012) analisam as principais metodologias de 
cálculo do fator X.
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ele o desconto anual do fator de produtividade X. De fato, quando a 

firma é confrontada com um preço fixo, ela tem incentivos em redu-

zir os custos, já que qualquer redução acima de X será incorporada 

na forma de lucros. 

A maior eficiência obtida pelo incentivo em reduzir custos pode 

gerar três potenciais problemas. Primeiro, pode haver uma diminui-

ção da qualidade de serviço. O regulador terá então que oferecer os 

incentivos corretos para que a redução de custos e investimentos seja 

direcionada à maior eficiência e não à perda de qualidade. Segundo, 

no longo prazo, pode haver casos de investimento em expansão de 

redes abaixo do nível ótimo.15 Uma forma de mitigar esses proble-

mas é definir investimentos mandatórios e principalmente indicador 

de qualidade que penalize a receita da firma, caso sua  performance 

não seja adequada [insere-se na equação (3) o chamado fator Q, con-

forme (4)].16 Terceiro, como essa regulação garante um custo espe-

rado e não realizado, o risco de negócio é maior para a firma. Esse 

maior risco é refletido em um maior custo de capital (e consequen-

temente maior preço).

P
t
 = P

t-1
(1+RPI)(1-X)(1-Q)  (4)

Em que: Q = fator de qualidade.  

Quadro comparativo 

O Quadro 1 resume e compara as principais características das re-
gulações por Custo de Serviço e Preço-Teto. 

15 De fato, tem-se verificado casos de subinvestimento em diversos países que 
utilizam a regulação Preço-Teto, principalmente no setor de telecomunicações.    

16 Essa regulação tem sido aplicada no Reino Unido, no setor de aeroportos. A 
revisão da metodologia do fator Q é feita no momento da RTP. Ver CAA (2008).    
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Quadro 1 

Custo por Serviço versus Preço-Teto

Custo de Serviço Preço-Teto

Preço é 
estabelecido

Ex post Ex ante

Preço remunera Custos realizados + custo 
de capital

Custos esperados + custo de 
capital

RTP Não é fixa Fixa

Reajuste anual RPI (RPI - X) ou (RPI - X - Q)

Seleção adversa Baixa Alta (reduz com o tempo)

Azar moral Alto Baixo

Custo de capital Baixo Alto

Investimento Casos de 
sobreinvestimento

Casos de subinvestimento

Qualidade - Casos de redução de qualidade

Fonte: Elaboração própria.

O Quadro 1 evidencia que, enquanto a Regulação Discricio-

nária por Preço-Teto se baseia em custos esperados (forward 

looking), a por Custo de Serviço se baseia em custos realizados 

(backward looking). Essa diferença de tratamento de custos (es-

perados ou realizados) no preço regulado faz com que exista um 

trade-off entre eficiência (azar moral) e risco (custo de capital 

exigido pela firma) do modelo regulatório.17 De fato, ao não ga-

rantir os custos realizados, a regulação por Preço-Teto gera os 

incentivos desejados para um aumento de eficiência e esforço 

por parte da firma (minimização dos custos ou maximização do 

lucro), o que vai se refletir em uma redução do preço-teto na 

17 Como visto, apesar da existência de seleção adversa na regulação por Preço-
-Teto, ela é reduzida com o tempo.
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próxima RTP.18 Entretanto, a regulação por Preço-Teto transfere 

mais riscos à firma, já que não existe garantia de remuneração 

de custos realizados e as revisões tarifárias são menos frequen-

tes. Portanto, sob a Regulação Discricionária por Preço-Teto, 

a firma exige maior custo de capital, que vai se refletir em um 

aumento do preço regulado.19  

A análise isolada desse trade-off permite inferir que a decisão 

do melhor modelo de Regulação Discricionária vai depender 

de potenciais eficiências no setor regulado. Isto é, se o setor 

regulado em questão for um setor em que as empresas são inefi-

cientes e existe um potencial significativo de redução de custos, 

tal ganho de eficiência pode compensar o maior custo de capital 

gerado pela regulação por Preço-Teto.

Todavia, ressalta-se que as regulações por Custo de Serviço 

e por Preço-Teto guardam mais semelhanças do que diferenças 

entre si. Em ambas as regulações, há compartilhamento dos 

riscos do negócio por meio das RTPs, ou seja, existe alinha-

mento periódico entre custos do serviço e preço cobrado ao 

consumidor. Embora existam diferenças pontuais nas formas 

em que os custos são considerados, o regulador sempre analisa 

as condições econômicas em que a firma opera (custos e de-

manda) e, então, determina o preço regulado. A seção a seguir 

18 O maior incentivo ao aumento de eficiência também pode gerar problemas de 
subinvestimento e redução de qualidade. Entretanto, como visto, existem solu-
ções regulatórias que minimizam esses problemas como definição de investi-
mentos mandatórios e o fator de qualidade Q.  

19 Alexander, Estache e Oliveri (2000) e Alexander, Mayer e Weeds (1996) mos-
tram empiricamente que a regulação por Preço-Teto apresenta maior risco 
(maior beta) que a regulação por Custo de Serviço. Camacho e Menezes (2013) 
desenvolvem um modelo teórico para analisar o trade-off entre azar moral e 
custo de capital gerado por essas duas regulações. 
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descreverá a segunda abordagem regulatória, denominada Re-

gulação por Contrato.

Regulação por Contrato

A Regulação por Contrato, como o próprio nome indica, procura 
especificar ex ante em contrato as principais regras que regerão a 
parceria pública e privada. De partida, são estabelecidos para todo 
o período do contrato, por exemplo, o preço-teto inicial por serviço 
e a regra de reajuste anual, investimentos obrigatórios e gatilhos de 
investimento, o nível mínimo de qualidade a ser atendido, a aloca-
ção de riscos entre o público e o privado e as regras para reequilí-
brio econômico-financeiro do contrato. 

Ressalta-se que nessa abordagem regulatória não existe a fi-
gura da RTP, ou seja, o preço inicial definido em contrato não 
é realinhado periodicamente aos custos da firma regulada. Por 
isso, essa regulação é denominada também de Non Cost-Based, 
já que o preço-teto independe dos custos realizados ou esperados 
da firma. Em sua forma mais pura, o reajuste anual de preço-teto 
na Regulação por Contrato segue a equação (1), embora se ve-
rifiquem cada vez mais casos em que o reajuste anual de preço 
segue as equações (3) ou (4). Nessas duas últimas equações, as 
metodologias e parâmetros que definem X e Q são revistos perio-
dicamente. Entretanto, mais uma vez ressalta-se que o preço-teto 
não é revisitado, o que ultimamente indica que a regulação não é 
baseada nos custos da firma.

Como as regras econômicas são preestabelecidas em contrato, é 
possível estabelecer um processo competitivo nesse tipo de regula-
ção, em que as firmas que cumprem certos requisitos de participação 
competem em um leilão pelo direito de executar o contrato ( franchise 
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bidding), o que é denominado na literatura de  Competition for the 
Market.20, 21 Ou seja, a intenção é considerar de início no contrato 
parâmetros econômicos que resultem de um mercado competitivo. 
Portanto, é de extrema importância que o leilão seja bem desenhado 
e que haja concorrência, já que esse processo competitivo será o 
único momento em que será possível extrair sinais do mercado nesse 
tipo de regulação.22

Com relação à assimetria de informação entre os agentes, a exis-
tência de competição no leilão minimiza o problema da seleção ad-
versa, uma vez que reduz a necessidade de o regulador conhecer 
os custos da firma. Com o intuito de ser vencedora no certame, há 
incentivo para a firma otimizar seus custos e dar seu melhor lance. 
Isso faz com que os custos se aproximem do cenário do mercado 
eficiente. Além disso, o risco moral também é reduzido, já que o 
preço-teto fixo durante o contrato oferece incentivos à eficiência na 

20 A utilização de franchise bidding para regular monopólios naturais é uma ideia 
relativamente antiga, com extensa experiência histórica. Vários setores com 
características de monopólio natural nos Estados Unidos, na Europa e no Ca-
nadá, que surgiram no fim do século XIX e início do século XX foram conce-
didos como franquias municipais por meio de processos competitivos [Phillips 
(1993) e Hughes (1983)]. Demsetz (1968) foi um dos primeiros acadêmicos a 
sugerir que a competição pelo mercado poderia se apoiar em processos compe-
titivos, em vez de regulação, para selecionar a firma mais eficiente para prestar 
o serviço de infraestrutura.  

21 É padrão na literatura considerar que existem quatro tipos primários de leilão, 
que podem ser utilizados para leiloar um único objeto ou múltiplos objetos:  
(i) leilão inglês (ascendente) e (ii) holandês (descendente), os quais são leilões 
do tipo viva-voz, e (iii) leilões de primeiro e (iv) segundo preços, que são do 
tipo envelope fechado. Geralmente, os critérios econômicos de disputa do leilão 
são: menor preço-teto por serviço, menor pagamento do setor público ao agente 
privado ou maior pagamento do agente privado ao setor público (outorga). Ver, 
por exemplo, McAfee e McMillan (1987). 

22 Joskow (2006) argumenta que para esse tipo de regulação funcionar é necessá-
rio, entre outras condições, que haja um número suficiente de competidores e 
que eles ajam de forma independente (inexistência de conluio).  
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prestação dos serviços. Contudo, assim como na Regulação Discri-

cionária por Preço-Teto, o monitoramento de investimento e quali-

dade é fundamental para garantir uma prestação adequada do servi-

ço. De fato, como nessa abordagem regulatória o preço-teto é fixo 

ao longo de todo o contrato, o incentivo para redução de custos pode 

impactar negativamente a qualidade de serviço e gerar investimento 

abaixo do nível ótimo. 

A Regulação por Contrato dispõe de instrumentos regulatórios 

capazes de lidar com esse incentivo perverso. Para os primeiros anos 

de contrato, geralmente o regulador define investimentos obrigató-

rios, na medida em que existe maior previsibilidade das condições 

de mercado em que a firma opera. Para o longo prazo, em que a 

incerteza é maior, o regulador estabelece gatilhos, que dependem 

do crescimento da demanda, para investimentos que podem não ser 

diretamente correlacionados à qualidade do serviço. Além disso, o 

estabelecimento de parâmetros de desempenho que impactem a re-

muneração da firma no caso de redução de qualidade do serviço 

(fator Q) gera os incentivos necessários para que o serviço seja pres-

tado de forma adequada.  

A descrição da Regulação por Contrato indica que uma carac-

terística importante é a simplificação da forma de regulação, ao 

restringir o regramento regulatório apenas ao previsto no contra-

to entre o público e privado. Desse modo, a discricionariedade do 

regulador e o custo regulatório são minimizados. Ao estabelece-

rem-se as condições contratuais da forma mais completa possível 

em contrato, o espaço para mudanças de regras é reduzido, o que 

mitiga o risco de comportamento oportunista das partes. Além 

disso, o custo regulatório é menor, já que não existe a necessi-

dade de verificar de forma detalhada os custos da firma regulada 

para fins da RTP. Entretanto, como o contrato predefine as regras 
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contratuais, esse tipo de regulação é menos flexível para lidar 

com incertezas, como mudanças nos custos dos insumos e avan-

ços tecnológicos. Por fim, quando existe necessidade de renego-

ciar o contrato, o regulador está menos preparado para lidar com 

revisões contratuais e a assimetria de informações.

Portanto, para que essa modalidade tenha sucesso, é funda-

mental que o contrato seja o mais completo possível, de modo a 

minimizar os pedidos de renegociação, decorrentes da perda do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato.23 De fato, ao haver 

um pedido de reequilíbrio, perdem-se em parte os benefícios de 

uma licitação competitiva, em que as empresas têm incentivos 

para considerar sua eficiência na prestação de serviço no preço 

da proposta. Assim, a seleção adversa volta a estar presente, já 

que em muitos casos de reequilíbrio o regulador precisa estimar 

os custos da firma regulada. Esse problema de assimetria de in-

formações é agravado, pois como nessa regulação não existe a 

RTP, o regulador tem um menor grau de conhecimento não só 

das condições econômicas em que a firma opera, mas também de 

seus custos. Além disso, como os termos previstos no contrato 

podem agora ser modificados, aumenta-se o risco de oportunis-

mo das partes.

A seção a seguir resume as principais vantagens e desvantagens 

da Regulação Discricionária vis-à-vis a Regulação por Contrato. 

23 O conceito de renegociação neste artigo refere-se ao desequilíbrio contratual 
como consequência de, por exemplo, adição de novos investimentos ou serviços 
que não estavam previstos no contrato ou até mesmo a perda da saúde finan-
ceira da firma por conta de flutuações extremas no ambiente de negócios. Em 
último caso, mesmo que os riscos de negócio estejam alocados ao privado, o 
poder público pode ser levado a renegociar os termos contratuais com a firma 
para preservar a continuidade da prestação do serviço. 
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Análise comparativa

Nesta seção, serão resumidos os aspectos positivos e negativos da 
Regulação por Contrato e da Regulação Discricionária. 

Quadro 2

Regulação Discricionária versus Regulação por Contrato

Regulação 
Discricionária

Regulação por 
Contrato

Categorias

RTP Sim Não Diferença 
básica

Leilão Não/sim Sim Competição

Extração de sinais 
do mercado

RTP Leilão

Seleção adversa PT: alta (reduz com o 
tempo)

Baixa Assimetria 
de 
informaçõesCS: baixa

Azar moral PT: baixo Baixo

CS: alto

Custo de capital PT: alto Alto Custo de 
capital e 
incentivos 
econômicos

CS: baixo

Investimento PT: Casos de 
subinvestimento 
(regulado mediante RTP)

Casos de 
subinvestimento 
(regulado mediante 
inv. mandatórios 
e gatilhos de 
demanda)

CS: casos de 
sobreinvestimento

Qualidade PT: Casos de redução 
de qualidade (regulado 
por meio da definição 
de níveis mínimos de 
qualidade e fator Q)

Casos de redução de 
qualidade (regulado 
mediante definição 
de níveis mínimos de 
qualidade e fator Q)

CS: -

Fonte: Elaboração própria.
Nota: PT: Preço-Teto; e CS: Custo de Serviço.

Como visto anteriormente, a diferença básica entre a Regulação 
Discricionária e a Regulação por Contrato é a existência ou não da 
RTP, que faz com que na primeira o preço seja alinhado periodica-
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mente aos custos de prestação do serviço e na segunda o preço seja 
independente dos custos da firma regulada. Essa diferença primária 
acaba por gerar as demais dessemelhanças entre as duas abordagens 
regulatórias, como será mostrado nos parágrafos a seguir.

Competição: um dos objetivos da regulação econômica é tentar 
incorporar no preço regulado as condições de um mercado compe-
titivo. Na Regulação por Contrato, como os parâmetros econômicos 
são definidos ex ante e fixos ao longo de todo o contrato, o processo 
competitivo pelo direito de prestar o serviço é o único momento 
em que é possível extrair sinais do mercado nesse tipo de regulação 
(Competition for the Market). Por sua vez, na Regulação Discricio-
nária a RTP tem como objetivo realinhar o preço de modo a refletir 
os chamados custos eficientes de prestação do serviço ( Competition 
in the Market). Diferentemente da Regulação por Contrato, na Re-
gulação Discricionária é mais difícil utilizar a competição pelo 
direito de executar o contrato de concessão para extrair sinais do 
mercado e reduzir a assimetria de informações. Isso ocorre porque 
seu escopo, obrigações e nível de preços vão sendo especificados e 
revisados em cada RTP, não existindo a previsibilidade necessária à 
competitividade no leilão.

Assimetria de informações e incentivos econômicos: como pode 
ser visto no Quadro 2, na Regulação Discricionária por Preço-Teto 
e na Regulação por Contrato, as informações assimétricas existentes 
entre o público e o privado assim como os incentivos gerados para 
investimento e qualidade são bastante semelhantes. Enquanto na re-
gulação por Custo de Serviço é incorporado no preço regulado o custo 
efetivamente realizado, na regulação por Preço-Teto e na Regulação 
por Contrato é tomado como base para a formação de preço o custo 
esperado. No caso dos dois últimos tipos de regulação mencionados, 
conforme explicado anteriormente, ao se considerar uma expectativa 
de custo, o problema do azar moral é minimizado. Com relação ao 
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problema de seleção adversa, ela tende a ser maior na regulação por 
Preço-Teto do que na Regulação por Contrato, já que, no primeiro tipo 
regulatório, o regulador reabre os custos da firma em cada RTP e, no 
segundo tipo, as firmas revelam seus custos no processo competitivo 
(assumindo concorrência suficiente). Entretanto, dois pontos devem 
ser ressaltados: primeiro, a seleção adversa tende a se reduzir na regu-
lação por Preço-Teto à medida que o regulador realize RTPs e aprenda 
mais sobre o negócio regulado; segundo, na Regulação por Contrato, 
a seleção adversa é reintroduzida sempre que houver um processo de 
renegociação dada a perda do equilíbrio econômico-financeiro con-
tratual. Por isso, a importância de desenhar um contrato em que o 
risco de renegociação seja minimizado.    

Na Regulação por Contrato e na por Preço-Teto, existe um pre-
ço fixo por determinado período de tempo (na primeira, o preço é 
fixo ao longo de todo o contrato; e, na segunda, entre duas RTPs). 
Quando deparada com um preço fixo, a firma tem incentivos para 
reduzir seus custos (quanto maior o prazo em que o preço é fixo, 
maior o incentivo). No entanto, essa maior eficiência operacional 
tem como contrapartida um maior custo de capital e também um 
provável impacto negativo nos níveis de investimento e qualidade. 
Para lidar com esse incentivo perverso, os reguladores utilizam ins-
trumentos similares em ambas as regulações, como a definição de 
investimentos e níveis mínimos de qualidade, que podem dar origem 
a descontos por performance (fator Q). Contudo, na Regulação por 
Contrato os investimentos são determinados ex ante, sejam eles por 
gatilho de demanda ou não, enquanto na regulação por Preço-Teto 
os investimentos são definidos e revisados em cada RTP. Com rela-
ção aos níveis mínimos de qualidade, ambas as regulações preveem 
sua revisão periodicamente.                 

Depois de serem relatadas as principais diferenças entre as abor-
dagens regulatórias Discricionária e por Contrato, a seção a seguir 
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tem como objetivo apresentar os principais aspectos que o regulador 
deve analisar em um projeto ou setor para decidir qual modelo re-
gulatório adotar. 

Conclusão: a escolha do modelo regulatório 

A escolha do modelo regulatório passa primeiramente pelo enten-
dimento do trade-off básico que existe entre as duas abordagens, 
conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 

Trade-off entre Regulação Discricionária e Regulação por Contrato

Regulação 
Discricionária

Regulação por 
Contrato

Renegociação

Baixo

Baixa

Captura do 
regulador

Alto

Alta

Custo regulatório

Riscos

Flexibilidade e 
discricionariedade

Riscos do negócio 
Definição do projeto: 

escopo e prazo

Fonte: Elaboração própria.

Como visto nas seções anteriores, a existência da RTP na Regu-
lação Discricionária gera a necessidade do estabelecimento e ma-
nutenção de uma agência reguladora independente e bem estrutura-
da. De fato, a elaboração e revisão de metodologias complexas que 
compreendem a abordagem Building Blocks é intensiva em infor-
mação e capital humano. Torna-se necessário então envidar esforços 
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significativos para institucionalizar os princípios norteadores das 

decisões regulatórias e alocar profissionais qualificados, de modo 

que ela seja capaz de conduzir suas atividades. Já na Regulação por 

Contrato, o custo regulatório é menor, já que os principais parâme-

tros que vão reger a relação público e privado são estabelecidos ex 

ante e fixados em contrato, o que minimiza o trabalho do regulador 

no monitoramento do contrato.   

A flexibilidade para lidar com circunstâncias de difícil previsão 

e incorporar inovações ao longo do tempo é ponto fundamental da 

Regulação Discricionária. Entretanto, a elevada discricionariedade 

do poder público inerente a esse modelo pode resultar em captura 

regulatória por grupos com interesses especiais no momento da rea-

lização de cada RTP. De fato, como o regulador concentra muito po-

der acerca da performance econômica da firma regulada, ele é alvo 

de pressões para realizar escolhas que não necessariamente refletem 

o interesse de longo prazo dos usuários e das empresas reguladas. 

Por outro lado, na Regulação por Contrato, o nível de discri-

cionariedade do regulador é limitado, já que a agência não pode 

modificar unilateralmente as regras contratuais e qualquer mudan-

ça deve estar acordada entre as partes. Por isso, essa regulação 

é caracterizada por ser pouco flexível para lidar com incertezas 

e novas condições de mercado. Consequentemente, na Regulação 

por Contrato existe o risco de renegociação, não só por conta de 

desatualizações contratuais que fazem com que seja necessária a 

adição de novos investimentos, serviços ou exigências contratuais, 

mas também por possíveis impactos significativos na saúde finan-

ceira da firma regulada por conta de incertezas de mercado.24 Fi-

24 Ressalta-se, mais uma vez, que, mesmo que os riscos de negócio estejam aloca-
dos ao privado, o poder público pode ser levado a renegociar os termos contra-
tuais com a firma para preservar a continuidade da prestação do serviço. 
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nalmente, a cada processo negocial entre o público e o privado, 
surge também o problema de captura.25

Dado o trade-off entre as duas abordagens, a decisão do modelo 
regulatório tem então como objetivo escolher aquele que seja flexí-
vel o bastante para acompanhar a dinâmica do setor e lidar com as 
incertezas inerentes à atividade regulada, minimizando o custo regu-
latório e o risco implícito do modelo (captura ou renegociação). Por-
tanto, a escolha passa pela análise dos riscos de negócio do projeto 
ou setor que se pretende regular, conforme demonstra a Figura 2.

Figura 2 

Escolha do modelo regulatório 

Sim Não

Regulação por 
Contrato

Compartilhamento 
de risco

Redução: escopo e 
prazo

Sim Não

Regulação por 
Contrato

Regulação 
Discricionária

Definição do projeto: escopo e prazo

Análise dos riscos do negócio 
(construção, tecnologia, operação, demanda)

Pergunta 1: Dado o nível de incerteza do projeto, é 
possível utilizar a Regulação por Contrato, 
mantendo o risco de renegociação baixo?

Pergunta 2: O escopo e o 
prazo do projeto resultante 

compensam o custo 
regulatório da Regulação 

por Contrato?

Fonte: Elaboração própria.

25 Destaca-se que neste artigo o conceito de flexibilidade está relacionado à habilida-
de que o regulador tem de alterar regramentos para incorporar inovações e novas 
condições de mercado, e não à flexibilidade que o privado tem para desenvolver 
seu plano de negócios. Baldwin, Cave e Lodge (2011) argumentam que uma van-
tagem da Regulação por Contrato é que ela se baseia no julgamento do parceiro 
privado, em vez de burocratas do governo, para decidir como melhor atender às 
preferências do mercado. Nesse caso, há mais flexibilidade para o privado.
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Como se observa na Figura 2, o processo se inicia pela definição 
do projeto a ser regulado, que consiste no escopo (escala e serviços 
considerados no projeto) e prazo. Nota-se que projetos com escopo 
mais complexo e prazos mais longos tendem a ter um maior nível 
de incerteza e consequentemente um maior risco de renegociação. 
Quanto mais longo seu prazo, maior a probabilidade de as condições 
originalmente previstas no contrato mudarem. Da mesma forma, um 
contrato com escopo muito abrangente tende a aumentar as incerte-
zas relacionadas à demanda, à operação, à construção e à tecnologia.  

Quando da tomada de decisão em relação ao escopo e prazo 
do projeto, alguns elementos precisam ser considerados. De modo 
geral, a utilização desses instrumentos pode ser vista como um 
 trade-off entre a redução do risco de renegociação e o valor agre-
gado pela gestão do privado. Quanto mais simples e com menor 
prazo for o contrato de concessão, menos espaço terá o privado 
para agregar sua expertise e eficiência, em contrapartida menor 
será a probabilidade de renegociação. Perceba-se que aqui está im-
plícita a hipótese de que o privado sabe lidar melhor com os riscos 
de negócio do que o público.

A partir da definição do projeto, inicia-se a análise de seus riscos 
de negócio. A mensuração desses riscos, mesmo que qualitativa, per-
mitirá ao regulador verificar o nível de incerteza ao qual o privado 
estará sujeito no decorrer do contrato para realizar investimentos de 
longo prazo. Assume-se aqui que a primeira escolha do regulador é a 
Regulação por Contrato, por seu menor custo regulatório. Portanto, 
o que se quer saber é se a firma é capaz de lidar com esses riscos, ou 
seja, se a probabilidade de renegociação sob esse modelo é baixa.26 

26 Baldwin, Cave e Lodge (2011) argumentam que, para o sucesso do modelo de 
franchise bidding, as incertezas inerentes ao serviço deverão ser aceitáveis para 
aqueles que competirão pelo direito de prestar o serviço.    
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Quadro 3

Mensuração dos riscos de negócio

Mais incerteza Menos incerteza

Demanda - Green field
- Perfil de consumidores volátil

- Brown field
- Perfil de consumidores estável

Operacional (OPEX) - Preço dos insumos volátil
- Rede de ativos 

- Preço dos insumos estável
- Um ativo  

Construção (CAPEX) - Preço dos insumos volátil
- Rede de ativos

- Preço dos insumos estável
- Um ativo 

Tecnológico - Mudanças tecnológicas 
frequentes

- Tecnologia madura

Fonte: Elaboração própria.

O Quadro 3 aponta exemplos não exaustivos de características de 
projeto que permitem uma análise qualitativa do nível de incerteza 
em que o privado deverá operar. Por exemplo, com relação ao risco 
de demanda, projetos green field são, geralmente, mais arriscados 
do que projetos brown field, já que não existe registro de demanda 
realizada para as previsões da demanda futura. 

Com relação aos riscos de operação e construção, caso o projeto 
envolva uma rede de ativos (por exemplo, uma rede de distribuição 
de energia elétrica) em vez de um único ativo bem definido (por 
exemplo, um aeroporto), o risco de Operating Expense (OPEX) e 
CAPEX tende a ser maior por conta da menor previsibilidade de 
como a rede deverá expandir-se no futuro. Ou seja, prever quais 
investimentos serão necessários em uma rede de eletricidade ou gás 
em uma grande cidade é geralmente mais difícil do que prever os 
investimentos necessários em um sítio aeroportuário. 

Por fim, os riscos de demanda, operação e construção são tam-
bém influenciados pelo risco tecnológico. Indústrias caracteriza-
das por mudanças tecnológicas frequentes são mais arriscadas, 
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uma vez que a firma deverá atualizar seus serviços ao longo do 
contrato, muitas vezes renovando investimentos que ainda não fo-
ram totalmente amortizados.

Caso a firma seja capaz de lidar com os riscos de negócio, ou 
seja, se o risco de renegociação for baixo, a Regulação por Con-
trato pode ser implementada, já que seu custo regulatório é menor. 
Caso contrário, o regulador dispõe de duas formas para reduzir o 
risco de renegociação, de modo a viabilizar a adoção da Regulação 
por Contrato: (i) reduzir o escopo ou prazo do projeto a ser regu-
lado ( Figura 3); ou (ii) adotar compartilhamento de ao menos parte 
dos riscos de negócio com a firma. 

Figura 3

Redução de escopo e/ou prazo

Redução de escopo 

e prazo

Risco de 

renegociação

Valor agregado e 

escala

Custo regulatório

Fonte: Elaboração própria.

A simplificação de escopo pode ocorrer tanto pela retirada de ser-
viços como pela redução da escala do projeto. Qual seja a forma de 
simplificar, isso impacta na redução do valor percebido pelo parcei-
ro público, seja pela redução dos potenciais ganhos de escala, princi-
palmente se considerado o contexto de monopólio natural, seja pela 
diminuição de áreas onde o privado poderia agregar sua expertise. 
Nesse sentido, um modo de definir a magnitude do corte de escopo 
é comparar a incerteza marginal trazida por determinado serviço ou 
escala adicional com o valor agregado por sua inclusão no projeto. 
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No caso da redução de prazo, o risco de renegociação é mini-
mizado, pois haverá menos tempo para as condições originalmente 
previstas se alterarem. Contudo, algumas restrições devem ser con-
sideradas ao analisar alterações no prazo. Sua redução, por exemplo, 
não pode ser indiscriminada, pois é necessário um prazo mínimo 
para que o concessionário consiga depreciar seus investimentos no 
prazo da concessão. Do mesmo modo, em um contrato mais cur-
to, mesmo que as circunstâncias mudem, é mais aceitável aguardar 
até a relicitação de um novo contrato, no qual serão implementadas 
as adaptações necessárias. Por outro lado, o valor percebido pelo 
gestor público sobre o projeto tende a diminuir também, pois have-
rá menos tempo para o privado agregar sua expertise aos serviços. 
Além disso, à medida que se reduz o prazo, o custo regulatório na 
forma de custos de transação de estruturar e licitar o projeto passa 
a ganhar relevância perante os custos gerais do projeto (Figura 4).

Figura 4 

Compartilhamento de risco

Compartilhamento
de risco 

Risco de
renegociação 

Custo regulatório

Fonte: Elaboração própria.

A outra opção com que o regulador conta para reduzir o risco de 
renegociação são mecanismos de compartilhamento de riscos de 
negócio.27 Por exemplo, caso o risco de demanda seja considerado 

27 Baldwin, Cave e Lodge (2011) argumentam que, caso o risco de investimento e 
manutenção esperado seja elevado, é desejável que o poder público suporte ao 
menos parte do risco de negócio.    
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elevado, o compartilhamento desse risco pode se dar por meca-
nismo de garantia mínima de demanda, pelo estabelecimento de 
uma banda de demanda, ou até mesmo pela introdução de prazo de 
contrato variável, licitando o projeto pelo menor valor presente das 
receitas.28 Outro exemplo refere-se ao risco tecnológico. Caso o 
regulador verifique que o risco tecnológico não pode ser suportado 
inteiramente pelo privado, ele pode inserir mecanismo de com-
partilhamento de risco. Assim, caso seja necessária uma mudança 
tecnológica acima de um benchmarking preestabelecido, seu custo 
será repartido entre o público e o privado. Logicamente, nos dois 
exemplos dados, o custo regulatório aumentará na medida em que 
o regulador precisará verificar a demanda realizada e o custo de 
mudança tecnológica.

Por fim, conforme mostrado na Figura 2, depois de tomar as 
medidas necessárias para a redução da probabilidade de renego-
ciação, utilizando as opções indicadas, o regulador deverá avaliar 
se na configuração final do projeto o escopo e o prazo compensam 
o custo regulatório final de uma Regulação por Contrato. Apesar 
de o custo regulatório da Regulação Discricionária ser maior, ela 
permite escopo e prazos maiores, já que o risco de negócio é intei-
ramente compartilhado entre público e privado na RTP. Assim, a 
escolha do modelo regulatório vai depender de uma análise com-

28 Esses três modelos de compartilhamento de risco de demanda tem sido imple-
mentados principalmente no Chile. O primeiro garante um nível mínimo de 
demanda para o privado. No segundo, caso a demanda fique fora da banda esta-
belecida, existe compartilhamento das perdas e ganhos entre o público e o pri-
vado. O terceiro modelo estabelece um prazo de contrato variável cujo término 
vai ocorrer quando o valor presente das receitas ofertado no leilão for atingido, 
ou seja, o término do contrato depende ultimamente do nível da demanda – lei-
lão do tipo Least Present Value of Revenues (LPVR). Ver, por exemplo, Engel, 
Fischer e Galetovic (2001).    
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parando o escopo e o prazo possível em cada abordagem com seus 
respectivos custos regulatórios.29 
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Resumo 

O presente trabalho faz uma revisão bibliográfica sobre o funciona-

mento do mercado de crédito e o papel dos bancos de desenvolvi-

mento em uma perspectiva pós-keynesiana estruturalista. Escolheu-

-se seguir essa vertente teórica por se considerar ela a que melhor 

descreve o funcionamento real do circuito financeiro, incorporando 

elementos que são negligenciados pelo mainstream do pensamento 

econômico, tais como a existência de incerteza não probabilística, 

a preferência pela liquidez e a tendência de deterioração da posição 

financeira dos agentes econômicos. Conforme identificado na pes-

quisa realizada, a teoria pós-keynesiana faz uma sólida descrição 

do funcionamento do mercado de crédito e aponta a importância 

dos bancos de desenvolvimento para a construção de um sistema 

financeiro funcional. 
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Abstract 

The present study is a literature review on the functioning of the 

credit market and the role of development banks in a structuralist 

post-keynesian perspective. This theoretical approach was chosen 

because it is considered that it is what best describes the actual 

functioning of the financial system, incorporating elements that 

are overlooked by the mainstream of economic thought, such as 

the existence of non-probabilistic uncertainty, liquidity preference 

and the trend of deterioration in the financial position of economic 

agents. As identified in the survey, the post-keynesian theory has 

a solid description of the functioning of the credit market and 

highlights the importance of development banks for the construction 

of a functional financial system.
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Introdução

Um fato consolidado na realidade do sistema econômico é que os 

governos costumam intervir no mercado de crédito. A intervenção 

pode ocorrer tanto com o objetivo de melhorar o desempenho espe-

cífico desse mercado quanto por aspectos que impactam o sistema 

econômico, como a canalização de recursos para setores estratégicos 

em projetos de desenvolvimento e o incentivo à oferta de crédito em 

momentos de crise macroeconômica. Uma forma de intervenção di-

reta particularmente interessante é a criação de instituições públicas 

dedicadas ao financiamento de investimentos de interesse socioeco-

nômico, denominadas de bancos de desenvolvimento. Esses bancos 

apresentam uma relativa diversidade de características entre seus 

exemplos reais e, também em função disso, não há uma definição 

específica sobre si consolidada na literatura econômica. Porém, sa-

be-se que os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras 

que são controladas por governos e que dispõem de um mandato de 

atuação em segmentos e setores específicos de mercado que geram 

resultados socioeconômicos relevantes, ou de um mandato amplo 

para prover financiamento ao desenvolvimento socioeconômico de 

determinada região.

Apesar de seu tamanho e de sua importância para as economias, 

pouca pesquisa acadêmica foi realizada sobre a atuação dos bancos 

de desenvolvimento. A maior parte da bibliografia relacionada ao 

tema tem caráter mais abrangente, procurando identificar o papel 

geral do sistema financeiro sobre o investimento e o crescimento 

econômico, incluindo a identificação de falhas de mercado e possí-

veis formas de intervenção para corrigi-las. Por isso, ainda hoje não 

há um arcabouço teórico geral sobre como os bancos de desenvol-

vimento operam, quais serviços financeiros eles prestam, como eles 

são regulados e supervisionados, quem são seus clientes, como fun-

ciona sua governança corporativa e quais são seus maiores desafios. 
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Dessa forma, considerando a escassez de estudos sobre bancos 

de desenvolvimento, o presente trabalho tenciona sistematizar a li-

teratura correlata e oferecer as bases para um debate sobre o tema. 

Para isso, faz uma ampla revisão bibliográfica sobre o funcionamen-

to do mercado de crédito e o papel dos bancos de desenvolvimento 

em uma perspectiva pós-keynesiana, mais especificamente em uma 

abordagem estruturalista,1 utilizando-a para abrir caminho a justifica-

tivas para a existência de bancos de desenvolvimento nas economias 

monetárias de produção. Escolheu-se seguir essa vertente teórica por 

se considerar ela a que melhor descreve o funcionamento real do cir-

cuito financeiro, incorporando elementos que são negligenciados pelo 

mainstream do pensamento econômico, tais como a existência de in-

certeza não probabilística, a preferência pela liquidez e a tendência de 

deterioração da posição financeira dos agentes econômicos. 

O artigo está estruturado da seguinte forma: depois desta intro-

dução, será descrita a controvérsia sobre a definição de banco de 

desenvolvimento. Em seguida, vai se tratar do mercado de crédito na 

abordagem pós-keynesiana. A partir daí, serão destacados a impor-

tância da intervenção estatal nesse mercado e o escopo dos bancos 

de desenvolvimento. Por fim, serão levantadas considerações finais 

sobre toda essa discussão.

Conceito de banco de desenvolvimento

Na bibliografia econômica, não há um consenso sobre o conceito de 

banco de desenvolvimento, isto é, os trabalhos que abordam essa te-

mática costumam criar suas próprias definições.2 Unindo elementos 

1 Mais detalhes sobre as diferenças entre a teoria pós-keynesiana estruturalista e 

a horizontalista são descritos por Paula (2003).
2 Por exemplo, Armendáriz de Aghion (1999), Bruck (1998), Levy-Yeyati, Micco 

e Panizza (2004), Luna-Martínez e Vicente (2012), United Nations (2005).
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de vários desses estudos, é possível obter a ideia de que um banco 

de desenvolvimento é uma instituição financeira especializada, cujas 

funções e operações estão de acordo com seu caráter de buscar fomen-

tar o desenvolvimento socioeconômico de seu território de atuação. 

No sistema econômico real, sabe-se que as características dessas 

instituições são heterogêneas. Mais especificamente, os bancos de 

desenvolvimento diferem quanto a: estrutura de propriedade (to-

talmente ou parcialmente controlados pelo governo), mandatos, 

mecanismos de funding (dispondo de depósitos do público ou 

não), setores e clientes atendidos (priorizando a abrangência ou a 

focalização), a atuação dos empréstimos em operações diretas e/

ou indiretas, preços dos produtos (de acordo com o mercado ou 

subsidiados), sistemas de regulação e de supervisão, governança 

corporativa (independente ou controlada pelo governo) e padrões 

de transparência.3

Por causa da grande variedade de estruturas institucionais e obje-

tivos atribuídos, os bancos de desenvolvimento são mais bem com-

preendidos de acordo com duas de suas características fundamentais 

[Aronovich e Fernandes (2006); Castro (2011)]. Em primeiro lu-

gar, os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras que 

atuam em segmentos de crédito pouco desenvolvidos pelo merca-

do privado, provendo recursos predominantemente de longo prazo 

para empresas públicas ou privadas. Em segundo lugar, nos bancos 

de desenvolvimento, o risco operacional é contemplado de acordo 

com as prioridades de fomento predefinidas, principalmente pelos 

governos nacionais, dedicando seu foco a projetos que gerem exter-

nalidades positivas sobre a realidade socioeconômica de seu espaço 

de atuação [United Nations (2005)]. Nesse ponto, a atuação dessas 

3 Uma comparação sobre a atuação de quatro bancos de desenvolvimento nacio-

nais é realizada por Ferraz, Além e Madeira (2013).
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instituições difere dos bancos privados, que baseiam suas decisões 

na rentabilidade esperada dos projetos. 

Nessas condições, o presente estudo adota a definição de banco 

de desenvolvimento proposta por Ferraz, Além e Madeira (2013), 

a qual é considerada a mais apropriada para a análise da atuação 

desse tipo de instituição. Segundo essa concepção, os bancos de de-

senvolvimento são instituições financeiras que são controladas por 

governos e que dispõem de um mandato de atuação em segmentos e 

setores específicos de mercado que geram resultados socioeconômi-

cos relevantes, ou de um mandato amplo para prover financiamento 

ao desenvolvimento socioeconômico de determinada região.

O mercado de crédito na abordagem 
pós-keynesiana

Segundo o mainstream da teoria econômica do mercado de crédito, 

este pode ser entendido como um mercado de fundos emprestáveis, 

conforme o modelo Shaw-McKinnon.4 Nessa concepção, a oferta de 

poupança é construída pela escolha intertemporal entre consumir no 

período presente e futuro, sendo a taxa de juros o prêmio pela absti-

nência no presente sob a forma de um maior consumo futuro de bens 

e serviços. A demanda por investimento, por sua vez, é determinada 

pela produtividade marginal do capital. O volume de crédito na eco-

nomia, portanto, é definido no ponto de intersecção entre as duas 

curvas e é ajustado pela taxa de juros, a qual, conforme descrito, é 

uma variável real determinada no mercado de bens. A intermediação 

financeira tem a função de alocar fundos emprestáveis dos agen-

tes superavitários (que poupam, isto é, que não gastam todo seu di-

4 Ver McKinnon (1973) e Shaw (1973).
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nheiro disponível) para os agentes deficitários (que gastam além de 

seu dinheiro disponível). Para isso, os intermediários se encarregam 

de vender títulos próprios para os agentes superavitários e comprar 

títulos de dívida dos deficitários. Dessa maneira, o financiamento 

dos investimentos das empresas na acumulação de capital requer o 

acúmulo prévio de poupança por parte de agentes superavitários. Os 

bancos podem afetar os fundamentos do mercado financeiro pela 

variação da oferta e da demanda por títulos, mas não podem criar, 

por si próprios, novos volumes de fundos emprestáveis.

Assumindo que os mercados financeiros são livres e eficientes, 

eles conduzirão a um equilíbrio em que as taxas reais de juros, a 

poupança agregada e a taxa de crescimento do produto se situam em 

seus níveis socialmente ótimos. Nesses mercados, o recurso econo-

micamente escasso cuja alocação determina as condições de equilí-

brio é a informação sobre as condições de retorno e de risco dos ati-

vos. Assim, a alocação ótima de recursos significa a utilização plena 

e correta da informação disponível aos agentes econômicos. Isso 

quer dizer que se torna impossível que qualquer agente faça ganho 

econômico por meio da assimetria de informações. Nesse arcabouço 

teórico, há pouco papel para a ação política, já que qualquer pressão 

para a queda da taxa de juros seria contrabalanceada pela redução da 

poupança por parte dos agentes, o que restringiria a oferta de fundos 

emprestáveis. A ação estatal só é capaz de incentivar investimentos 

se ocorrer a fim de melhorar os fundamentos dos investimentos, re-

duzindo riscos sistêmicos e melhorando a produtividade dos fatores 

de produção.

Uma visão alternativa ao modelo Shaw-McKinnon, ainda no 

mainstream, é a abordagem da restrição de crédito.5 Essa concepção 

baseia-se na ideia de que as ineficiências do mercado de crédito, tais 

5 Ver Akerlof (1970) e Stiglitz e Weiss (1981).
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como a assimetria de informações, concorrência imperfeita e exter-

nalidades do monitoramento bancário aos projetos de investimento, 

fazem com que os bancos restrinjam a concessão de crédito para 

determinados clientes.

Segundo a abordagem da restrição de crédito, a assimetria de 

informações faz o risco de um projeto de investimento ser função 

da taxa de juros cobrada. Isso se justifica por dois mecanismos: a 

seleção adversa e o risco moral. Segundo o mecanismo da seleção 

adversa, os bancos não conseguem diferenciar com certeza, entre 

seus potenciais tomadores de empréstimos, os bons e os maus paga-

dores. Todavia, de acordo com Stiglitz e Weiss (1981), quanto mais 

elevada for a taxa de juros que o empreendedor estiver disposto a 

pagar por um empréstimo, maior é sua propensão ao risco. Portanto, 

a seleção adversa ocorre quando a taxa de juros cobrada pelo banco 

for considerada elevada a ponto de afastar todos os empreendedores 

de menor risco (os bons pagadores) do mercado. 

De acordo com o mecanismo do risco moral, o comportamento 

do tomador de empréstimo muda de acordo com variações nas taxas 

de juros e com as condições estipuladas pelo contrato com o banco. 

Nesse caso, uma taxa de juros elevada pode fazer com que as firmas 

tomem projetos de maior risco, isto é, com menor probabilidade de 

sucesso, mas com maior retorno caso seja bem-sucedido.

Se não houvesse assimetria de informação, caso existisse um ex-

cesso de demanda por crédito, os empreendedores não satisfeitos 

seriam oferecidos a contratos prevendo pagamentos de juros mais 

altos ao banco, elevando a taxa de juros de mercado até o ponto 

em que a oferta e a demanda por crédito se igualam. Nesse caso, 

portanto, quanto maior for a taxa de juros, maior será o lucro do 

banco. Contudo, na existência de assimetria de informação, o ban-

co não quer que sua taxa de juros fique acima da taxa ótima, para 

não sobrecarregar o risco de seus empréstimos. Assim, não há forças 
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competitivas para levar os juros até o ponto de zeragem; o banco 

restringe crédito para os empreendedores que se propõem a pagar 

taxas acima da ótima, e o equilíbrio de mercado terá racionamento 

de quantidade ofertada. 

A teoria pós-keynesiana se contrapõe ao mainstream do pensa-

mento econômico, representado tanto pela hipótese dos mercados 

eficientes assumida pelo modelo Shaw-McKinnon como pela abor-

dagem das falhas de mercado. Esse arcabouço é baseado em elemen-

tos originais do pensamento econômico de John Maynard  Keynes, 

com ênfase nos efeitos de fenômenos como a incerteza radical, 

também denominada de incerteza não probabilística, e a preferên-

cia pela liquidez sobre o desempenho macroeconômico das socieda-

des. Nesse arcabouço, o mercado financeiro é concebido de maneira 

muito mais crítica do que nas abordagens anteriormente descritas 

[Hermann (2011); Studart (1993)]. 

O mercado financeiro na concepção pós-keynesiana não apenas 

está sujeito a falhas informacionais pontuais e outras imperfeições 

isoladas, mas também está naturalmente relacionado à incerteza, a 

crises de confiança entre os agentes, a ciclos provocados pela insta-

bilidade e ao desenvolvimento de mecanismos de defesa por parte 

dos agentes econômicos ante a incerteza. Nesse caso, há um destaca-

do espaço para a implementação de políticas ativas do Estado para o 

setor financeiro, visando a sua estabilidade e a seu alinhamento com 

as necessidades de instituições creditícias para fomentar o cresci-

mento econômico.

A Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro  [Keynes (1964)], 

ponto de partida de toda a teoria econômica pós-keynesiana, é reco-

nhecida como de fundamental importância para a compreensão do 

papel do sistema financeiro sobre o desempenho econômico. Como o 

autor definiu o investimento agregado como variável-chave da situa-

ção macroeconômica de uma sociedade, são suas oscilações que ex-
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plicam as variações cíclicas do produto e do emprego. Não obstante, 

como o investimento é determinado, entre outros fatores, pela taxa de 

juros cobrados sobre o capital adiantado para sua execução, o autor 

abriu espaço para que seja destacado o papel do sistema financeiro 

para a viabilização do investimento.

O ponto de partida do pensamento de Keynes é o fato de que os 

agentes econômicos tomam decisões em um mundo não ergódico, 

isto é, em que as consequências futuras das decisões presentes não 

são plenamente antecipáveis. Por causa disso, os agentes incor-

poram em seu comportamento um elemento de incerteza radical, 

não passível de ser estimada de acordo com nenhuma estrutura 

probabilística disponível a eles. Como os indivíduos são incapa-

zes de prever totalmente o comportamento das variáveis de seu 

interesse no futuro, são levados a formar expectativas seguindo a 

média de sua sociedade, em outras palavras, seguindo as conven-

ções sociais. Isso explica o aparecimento de comportamentos de 

manada nas situações em que eventos imprevistos causem quebra 

de confiança sobre as expectativas.

Para Keynes, a decisão de investir depende da comparação entre 

a eficiência marginal de um determinado tipo de capital e seu custo, 

identificado como sua taxa própria de juros. A eficiência marginal 

do capital é definida como a taxa que torna o valor presente do retor-

no de um bem de capital igual a seu preço de oferta ao longo de sua 

vida útil. O preço de oferta do bem de capital, por sua vez, é o preço 

mínimo para induzir o fabricante a produzir mais uma unidade do 

bem de capital em questão. 

O investimento ocorre se seu benefício (isto é, a eficiência mar-

ginal do capital) for superior a seu custo (isto é, a taxa de juros) 

para o empreendedor. Keynes observa que a eficiência marginal do 

capital não é totalmente antecipada pelo empresário no momento do 

investimento. Sua estimativa, portanto, depende de suas expectati-
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vas de longo prazo, as quais estão diretamente relacionadas ao grau 

de confiança dos prognósticos dos empreendedores, fator ao qual o 

papel da incerteza não probabilística é fundamental.

Um aspecto importante da teoria keynesiana do investimento 

diz respeito à preferência pela liquidez. Segundo o autor, o consu-

mo corrente de uma sociedade é função estável de sua renda. Com 

a renda que sobra – incluindo aqui a riqueza anteriormente acumu-

lada –, os indivíduos adquirem ativos com a maior taxa própria de 

juros possível, podendo escolher investir em títulos ou bens de capi-

tal, ou reter moeda, incluindo aqui a compra de títulos financeiros de 

alta liquidez e sem impacto sobre investimentos em capital. A taxa 

própria de juros de cada ativo depende do rendimento esperado pela 

posse ou pelo uso do ativo, dos custos de retenção do ativo (em sinal 

inverso), do prêmio de liquidez relacionado ao ativo e da apreciação 

ou depreciação líquida desse ativo. A moeda pode ser compreendi-

da como um ativo dotado de características especiais. Ela apresenta 

rendimento e despesa de armazenagem – ou custo de retenção – nu-

los e um prêmio de liquidez substancial, por definição, o mais eleva-

do de toda a economia. Para Keynes, essa escolha depende do nível 

de incerteza percebida pelos agentes; quanto maior for, ou quanto 

mais pessimistas os agentes forem, maior será sua preferência pela 

liquidez e maior será seu desejo de reter moeda. Dessa forma, como 

a demanda por moeda tem um componente instável, cujas oscila-

ções afetam diretamente o ritmo dos investimentos na economia, a 

velocidade de circulação monetária na economia é variável, enfra-

quecendo-se nos momentos de maior incerteza e acelerando-se nos 

períodos de maior otimismo, exercendo efeito sobre a liquidez do 

sistema econômico. Nessas condições, pode-se inferir que a moeda 

não é neutra sobre o sistema econômico, em nenhum prazo.

Dessa maneira, com base na teoria econômica de Keynes, a es-

cola pós-keynesiana criou sua concepção de economia monetária de 
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produção [Carvalho (1989); Eichner e Kregel (1975)]. A economia 

monetária de produção pode ser entendida como uma economia em 

que as variáveis monetárias não são neutras em relação às variáveis 

reais do sistema econômico nem no curto prazo, nem no longo pra-

zo. Isto é, essas variáveis afetam as decisões de produção, de deman-

da por mão de obra e da forma e do ritmo da acumulação de capital 

por parte dos agentes.6 

Destaca-se que, mesmo sendo um consenso na escola pós-

-keynesiana que a moeda é endógena na economia, há uma diver-

gência entre os autores acerca das causas dessa endogeneidade 

[Paula (2003)]. Segundo a abordagem horizontalista, que enfatiza 

o papel do processo produtivo, o banco central tem o papel de defi-

nir a taxa de juros de curto prazo e concede fundos a essa taxa em 

quantidade ilimitada. Dessa forma, a oferta de crédito na economia 

é horizontal ante a taxa de juros. A oferta de fundos, por sua vez, 

é determinada por sua demanda, isto é, pelas necessidades de fi-

nanciamento de firmas, famílias e governo. O banco central tem o 

objetivo de acomodar essa demanda por fundos pelo público, e, para 

isso, oferece reservas requeridas pelos bancos. Como consequên-

cia, os bancos comerciais nunca podem ser constrangidos quanto 

a reservas, já que, ao expandir crédito, eles criam depósitos. Por 

outro lado, a abordagem estruturalista enfatiza o comportamento do 

sistema financeiro, sobretudo sua capacidade de expandir o volume 

de empréstimos perante a demanda. Nesse processo, como não há 

uma prévia conciliação de planos entre os bancos e as empresas, os 

bancos estão sujetos à incerteza, manifestando comportamento de 

preferência pela liquidez. Ou seja, como os bancos não conseguem 

6 Segundo Carvalho (1989), a teoria econômica pós-keynesiana pode ser sinteti-

zada de acordo com cinco axiomas: o da produção, o da decisão, o da inexis-

tência de pré-conciliação de interesses, o da irreversibilidade do tempo e o das 

propriedades da moeda.
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acomodar passivamente a demanda por crédito, suas escolhas têm 

impacto sobre a oferta de financiamento na economia, afetando a 

dinâmica do produto. A presente resenha teórica enfatiza essa última 

abordagem, uma vez que ela é mais compatível com a análise da 

importância dos bancos de desenvolvimento para a provisão de me-

canismos de oferta de financiamento na economia.

Portanto, o papel do sistema financeiro no arcabouço teórico 

pós-keynesiano é mais complexo e essencial do que servir de mero 

intermediador de recursos entre agentes poupadores e investidores 

[Studart (1993)]. Aqui, assume-se participação ativa do sistema ban-

cário para a determinação do financiamento do investimento e, por 

conseguinte, do crescimento econômico. A poupança não é vista 

como causa do investimento, mas sim gerada como subproduto do 

processo multiplicador sobre a renda. Contudo, seu papel no pro-

cesso de acumulação de capital é fundamental, uma vez que permite 

a consolidação do passivo financeiro de curto prazo de empresas e 

bancos. Da mesma forma, é muito importante o papel do sistema 

institucional para o financiamento do investimento, sobretudo para 

o estímulo a mecanismos de financiamento de longo prazo, os quais 

não são gerados espontaneamente pelo livre-mercado.

De uma forma sucinta, o sistema financeiro em Keynes tem o papel 

de financiar o investimento tanto pela provisão de recursos como pelo 

estabelecimento de um sistema de contratos monetários para coorde-

nar a atividade econômica em um contexto de incerteza. O sistema 

financeiro pode ser dividido em duas instâncias provedoras: o finance, 

de responsabilidade do sistema bancário, e o funding, por parte do 

mercado de capitais e de empréstimos e títulos de longo prazo.

Segundo Keynes (1937), a geração de finance, necessário para 

os momentos iniciais de um empreendimento, ocorre na medida em 

que os bancos criam liquidez em contrapartida a uma obrigação fi-

nanceira assumida pelos empresários. Isto é, os bancos assumem a 
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condução dos meios de pagamentos na economia, criando endoge-

namente moeda.

O funding tem o papel de realinhar as posições financeiras das 

empresas investidoras, atendendo à necessidade de compatibilizar 

o fluxo de pagamentos de suas obrigações passivas com o fluxo de 

renda a ser recebido pelo emprego produtivo de seus ativos. Toda-

via, de acordo com Studart (1993), em um mundo incerto, mesmo 

com o efeito multiplicador do investimento sobre a renda, a geração 

de funding não é espontaneamente garantida pelo sistema financei-

ro. Ela depende também da disposição do público de abrir mão de 

sua liquidez para adquirir títulos de longo prazo e ações. O autor 

destaca que, nesse processo, o horizonte temporal dos investidores 

produtivos e financeiros é distinto. A acomodação desses horizontes, 

portanto, é papel para a infraestrutura institucional da economia.

A compatibilização entre os fluxos financeiros ativos e passivos 

das empresas exige que as dívidas e as ações emitidas por elas se-

jam compatíveis com seu perfil de risco e com o perfil de liquidez 

dos agentes que pouparam parcela da renda gerada pelo investimen-

to. Assim, uma condição para o crescimento e o desenvolvimento 

econômico, na concepção pós-keynesiana, particularmente em sua 

abordagem estruturalista, é uma contínua expansão das operações 

do sistema financeiro capaz de elevar a provisão de recursos de 

 finance e de funding para as empresas investidoras. Por outro lado, 

se o sistema financeiro não permitir a compatibilização entre os ati-

vos e os passivos das empresas, poderá desencadear em uma situa-

ção de fragilização financeira [Minsky (1982; 1986)]. 

Segundo a perspectiva minskyana, há uma tendência de fragili-

zação financeira endogenamente determinada nas economias capi-

talistas – constituindo o que o autor chamou de Hipótese da Fra-

gilidade Financeira. Nessa concepção, os ciclos econômicos são 

acompanhados pela deterioração da situação financeira de bancos e 
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de empresas, a qual é preponderante na dinâmica de momentos de 

crescimento econômico para momentos recessivos.

Nas fases de otimismo, estabilidade e crescimento econômico, há 

uma tendência de os agentes preferirem aplicar seus recursos em 

investimentos e em ativos mais arriscados, tanto de maneira expli-

citamente voluntária como de maneira involuntária, isto é, seguin-

do um comportamento de manada guiado pelo otimismo coletivo. 

Especificamente no caso dos bancos, os momentos de crescimento 

econômico são acompanhados pelo aumento de boas expectativas 

quanto à solvência financeira dos tomadores de recursos. Isso se 

explica pelo impacto do otimismo sobre as estimativas de receitas 

futuras pelos bancos sobre seus compromissos financeiros, isto é, 

são previstos menores riscos e maior rentabilidade de suas aplica-

ções. Desse modo, há uma tendência de redução da preferência pela 

liquidez por parte dos bancos, o que faz com que elevem sua oferta 

de crédito.

Por outro lado, nas fases recessivas dos ciclos econômicos, há 

maior preferência pela liquidez por parte do setor bancário, cujas 

previsões pessimistas reduzem os retornos esperados de suas aplica-

ções, assim como o valor dos colaterais oferecidos pelos devedores. 

Isso provoca uma tendência de deflação do valor dos ativos e de 

redução do volume de crédito na economia.

Segundo a teoria de Minsky, o fator que pode transformar mo-

mentos de crescimento econômico em momentos recessivos é uma 

deterioração generalizada das posições financeiras dos agentes eco-

nômicos. O autor categoriza três posições financeiras que os agentes 

podem assumir. Em primeiro lugar, na posição hedge, os agentes são 

capazes de arcar com o pagamento de suas obrigações integralmente 

com os fluxos de renda esperados pelo emprego produtivo de seus 

ativos. Em segundo lugar, na posição especulativa, os fluxos de ren-

da gerados pelo empreendimento conseguem cobrir as obrigações 
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com o pagamento de juros sobre empréstimos, mas não abatem o 

principal da dívida. Desse modo, os agentes têm a necessidade de 

executar sua rolagem, a qual depende das expectativas de seus cre-

dores. Em terceiro lugar, na posição ponzi, os fluxos de renda do em-

preendimento não cobrem sequer os pagamentos de juros da dívida, 

de modo que os agentes precisam tomar outras dívidas ou liquidar 

ativos para cobrir suas obrigações.

Assim, nas fases de otimismo generalizado, há uma tendência 

de migração dos agentes das posições financeiras mais seguras 

(hedge) para as mais frágeis (especulativa e ponzi). Pois, com o 

crescimento do produto, a própria expectativa de expansão econô-

mica valida os projetos de investimento – pois eleva a expectativa 

de retorno – e melhora a classificação de risco dos tomadores de 

empréstimo. Nesse caso, os bancos reduzem sua margem de segu-

rança, pois atribuem risco decrescente a seus devedores, gerando uma 

tendência ao excesso de endividamento e à subavaliação do risco. 

Conforme as expectativas vão se tornando cada vez menos conserva-

doras na economia, os bancos e as empresas assumem posições finan-

ceiras cada vez mais agressivas, tornando sua estabilidade financeira 

dependente da concretização dos fluxos de receita esperados.

Todavia, com posições financeiras mais frágeis, frustrações de 

expectativas provocam frustrações do recebimento de rendas por 

parte dos credores. Isso gera, por sua vez, mudanças na percepção 

do risco de crédito, já que é esperada menor capacidade de paga-

mento de obrigações pelos devedores. Nesse cenário, abrem-se três 

possibilidades para os agentes. Primeiro, a contratação de novas dí-

vidas, o que tende a reforçar posições cada vez mais especulativas 

por parte dos agentes. Segundo, a venda de ativos, o que pode levar, 

por sua vez, a uma deflação de seus preços, agravada por um prová-

vel comportamento de manada por parte dos investidores. Terceiro, 

a declaração de default, o que exerce um impacto direto e negativo 
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sobre o estado das condições econômicas e reforça a possibilidade 

de frustração de expectativas por parte do sistema financeiro ante os 

outros devedores.

Segundo Maia (2009), a principal implicação macroeconômica 

da hipótese da fragilidade financeira é a constatação de que a ativi-

dade bancária é pró-cíclica. Ou seja, o comportamento dos bancos 

tende a agravar as crises, ao reduzir a liquidez do sistema econômi-

co, restringindo crédito. 

Kregel (1997) contribuiu para o modelo minskyano com o obje-

tivo de generalizar suas hipóteses. Para o autor, o ciclo financeiro 

deve ser visto como tendência das economias capitalistas, e não dis-

parados por choques de excesso de otimismo por parte de credo-

res e devedores. Nesse sentido, ele aponta uma variável que seria o 

determinante para a definição das expectativas de longo prazo dos 

bancos: o histórico de pagamentos das empresas. Para Kregel, nos 

momentos de crescimento econômico, a população de tomadores 

de recursos com bons históricos tende a aumentar, já que os erros 

passados tendem a ser convertidos em sucesso graças à expansão 

da produção e do mercado. Isso torna os bancos mais otimistas, le-

vando-os a expandir sua concessão de crédito e assumir contratos 

de crédito para projetos mais arriscados. A tendência de maior pro-

pensão ao risco é agravada pela relação de competição no mercado 

bancário, já que mesmo os bancos conservadores precisam elevar 

sua oferta de crédito para não perder seu market share. 

De uma forma geral, existem três limites para a capacidade e a 

disposição, do setor bancário, para prover finance aos empreendi-

mentos [Castro (2008)]. Primeiro, o limite do pleno emprego dos 

fatores de produção, a partir do qual a provisão de crédito  torna-se 

inflacionária. Segundo, a preferência pela liquidez dos bancos, 

consequência da incerteza que permeia o ambiente em que toma 

decisões, o que reflete sua avaliação de risco. Terceiro, os limites 
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impostos pelo sistema institucional, sobretudo por parte das auto-

ridades monetárias.

Desses três fatores, a teoria pós-keynesiana destaca o segundo 

caso, a preferência pela liquidez das instituições bancárias, a qual, 

como já referido, é consequência direta do princípio de incerteza 

radical que caracteriza o sistema econômico. Maia (2009) explica 

como a presença da incerteza afeta especificamente o mercado de 

crédito. Para o autor, existe uma assimetria de expectativas entre 

os bancos e os demandantes de crédito, já que as informações que 

fundamentam essas expectativas são incompletas, de modo que as 

conjecturas são tomadas com base em critérios em que está sempre 

presente um componente de subjetividade. 

Como existe a preferência pela liquidez, são preteridos pelos in-

vestidores aqueles ativos associados a maior incerteza e menor liqui-

dez. Todavia, segundo Hermann (2011), nessa categoria de investi-

mentos de menor liquidez, incluem-se as aplicações na compra de 

bens de capital, ativos financeiros cujo mercado secundário é pouco 

desenvolvido, operações de crédito a longo prazo, operações de mi-

cro e pequenas empresas e gastos em pesquisa e desenvolvimento de 

inovações. Como muitos dos investimentos em capital necessários 

ao crescimento do produto e à manutenção do pleno emprego ten-

dem a ser pouco líquidos, o viés de curto prazo do mercado finan-

ceiro torna-se uma potencial fonte de ineficiência macroeconômica. 

Baseando-se nesse referencial teórico, vários estudos procuraram 

desenvolver modelos de comportamento dos bancos com base no 

fenômeno da preferência pela liquidez e, como este, relacionam-

-se com a hipótese da fragilidade financeira tal como teorizada por 

Minsky (1982; 1986). Um trabalho pioneiro com esse objetivo foi 

elaborado por Dymski (1988). Seu objetivo foi o desenvolvimento 

de um modelo microeconômico para explicar o comportamento dos 

bancos por meio de premissas em comum com a teoria macroeco-
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nômica pós-keynesiana. Mais especificamente, Dymski procurou 

incorporar as ideias de incerteza radical e de tempo histórico irre-

versível (real time) em seu modelo.

Sua ideia básica é que um banco maximiza seu lucro alocando 

seus recursos em empréstimos, valores mobiliários e reservas. Esses 

recursos, por sua vez, provêm dos depósitos do público, de emprés-

timos contraídos com outros bancos e da emissão e venda de ações 

(patrimônio líquido). O papel da incerteza no comportamento ban-

cário está na hipótese de que as condições futuras dos mercados de 

valores mobiliários e de empréstimos interbancários não são conhe-

cidas pelo banco no momento presente, incluindo o que diz respeito 

ao comportamento das taxas de juros. Já o papel do tempo históri-

co é incorporado pela consideração de que as diferentes atividades 

bancárias levam prazos distintos para se completar. Mais especifi-

camente, os empréstimos para investimentos em capital demoram 

mais tempo para se completar, ao passo que a provisão de liquidez 

para o mercado – por meio da variação de depósitos – é imediata. 

Como não há pré-conciliação dessas atividades em cada ponto no 

tempo, quanto mais crédito o banco criar, menos fundos terá para 

prover liquidez a seus depositantes.

O resultado do modelo de Dymski é que o equilíbrio do comporta-

mento bancário é subótimo. A existência de contratos de longo prazo 

antigos impede o pleno ajuste do portfólio bancário às condições do 

mercado, o que significa que pode haver momentos de escassez de 

liquidez, principalmente após situações de colapso das expectativas 

vigentes, disparando ciclos minskyanos provocados pela fragilidade 

financeira. Esses ciclos são potencializados pelo impacto da incerte-

za sobre o mercado de empréstimos interbancários, já que os bancos 

precisam mais desses empréstimos justamente nos momentos em 

que suas condições estão piores, e isso é uma das causas da deterio-

ração das posições financeiras dessas instituições.
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Carvalho (1999) faz uma crítica ao modelo de Dymski baseado 

em dois pontos principais. Em primeiro lugar, na verdade, a acumu-

lação de reservas não atende à demanda de liquidez dos bancos. Em 

segundo lugar, o real problema dos bancos não é exatamente quanto 

emprestar, mas sim como alocar seus recursos em aplicações mais 

ou menos líquidas.

Paula (1998; 1999) destaca o fato de que os bancos são capazes 

de criar crédito independentemente da existência de depósitos pré-

vios por parte do público. Essas instituições podem criar ativamente 

meios de pagamento, o que afeta diretamente as condições de finan-

ciamento da economia, estabelecendo o volume e as condições sob 

as quais o crédito é ofertado. Além disso, cria o poder de compra 

necessário à aquisição de bens de capital.

Segundo Paula (1999), o objetivo do banco é a obtenção de lu-

cro sob a forma monetária. Nesse sentido, eles tomam decisões de 

 portfólio levando em consideração sua preferência pela liquidez e 

suas avaliações sobre riqueza financeira, ambos em um contexto de 

incerteza radical. Um banco escolhe seu portfólio procurando equi-

librar o objetivo de satisfazer os compromissos de seus empréstimos 

com a intenção de preservar flexibilidade financeira para dispor de 

liquidez diante de possíveis e imprevisíveis adversidades. Dessa ma-

neira, a concessão de crédito pelo banco depende de suas expectativas 

quanto à viabilidade dos projetos de investimentos demandantes de 

recursos e da capacidade do empreendedor de honrar seus compro-

missos. As avaliações bancárias são voláteis, pois são realizadas em 

um ambiente de incerteza. Quanto mais otimistas forem, maior será 

sua oferta de crédito, potencializando a execução de investimentos 

em bens de capital e, consequentemente, o crescimento econômico.

Ou seja, há uma relação entre o comportamento dos bancos e o esta-

do de suas expectativas de longo prazo [Carvalho (1999);  Maia (2009); 

Paula (1999)]. Com expectativas otimistas, os bancos escolherão mais 



309Financiamento do investimento e o papel dos bancos de desenvolvimento 
na perspectiva pós-keynesiana: uma resenha bibliográfica

rentabilidade e menos liquidez em suas aplicações. Ou seja, eles 

estarão dispostos a assumir maiores prazos de maturação e maio-

res riscos, reduzindo sua margem de segurança em suas operações, 

as quais terão maior participação de adiantamentos a clientes e de 

concessão de crédito de longo prazo. Por outro lado, com expectati-

vas pessimistas, os bancos operarão com maior incerteza percebida, 

o que estimula o comportamento de preferência pela liquidez e a 

menor lucratividade de seu portfólio. Assim, reduzem a oferta de 

crédito a seus clientes, dando maior ênfase em aplicações de menor 

prazo, assim como na manutenção de reservas e na compra de ativos 

de menor risco e maior liquidez, como os títulos públicos, reduzindo 

a participação de adiantamentos em seu portfólio.

Segundo esses autores, o otimismo das expectativas bancárias 

coincide com as fases macroeconômicas de crescimento econômi-

co, e o pessimismo, com as fases recessivas. Ou seja, o comporta-

mento dos bancos aprofunda os ciclos econômicos, em acordo com 

os resultados das teorias de Minsky e de Kregel. Da mesma forma, 

o crescimento econômico tende a aprofundar o comportamento de 

agressividade dos bancos, que não desejam perder participação no 

mercado, ainda que mantenham expectativas mais conservadoras 

que a média, o que deteriora sua situação financeira. Isso, por sua 

vez, os torna mais frágeis diante de choques que levem à frustração 

de expectativas. 

Uma tentativa de incorporar as críticas de Paula (1999) e de 

 Carvalho (1999) em um novo modelo pós-keynesiano da firma ban-

cária foi realizada por Oreiro (2005). O autor buscou o desenvolvi-

mento de um modelo em que o banco não escolhe apenas seus ati-

vos – isto é, seu portfólio de aplicações priorizando a liquidez ou a 

rentabilidade dos empréstimos –, mas também sua posição passiva, 

ou seja, a composição de seus balanços, a qual determina o prêmio 

de liquidez de seus ativos. O passivo bancário é tido como compos-
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to pelos depósitos do público, os quais dependem do tamanho do 

banco no mercado, do grau de concentração do próprio mercado 

e da taxa de juros, e pelo capital próprio. O problema do banco é 

o de escolher um portfólio de aplicações e um nível de spread que 

maximize seu lucro. O modelo desenvolvido por Oreiro conclui que 

o spread bancário é maior quanto maior for a concentração no setor 

bancário, e menor quanto menor for a taxa básica de juros. 

Alves Jr., Dymski e Paula (2008) desenvolveram um modelo que 

busca esclarecer as relações entre o comportamento de bancos indi-

viduais e do setor bancário. O trabalho foca dois objetivos principais, 

isto é, ao mesmo tempo o de descrever os efeitos macroeconômicos 

das estratégias bancárias e o de descrever como o ciclo econômico 

se relaciona com as estratégias bancárias.

O modelo parte de hipóteses semelhantes às dos trabalhos de 

Dymski (1988) e de Oreiro (2005). Pressupõe-se aqui que o balanço 

bancário é composto, do lado do ativo, de reservas, empréstimos ao 

público e empréstimos interbancários e, do lado do passivo, dos de-

pósitos do público, dívidas interbancárias e seu patrimônio líquido. 

O problema do banco é o de escolher uma estratégia de adminis-

tração de portfólio, combinando objetivos de atingir determinados 

níveis de rentabilidade, market share e de liquidez. O modelo supõe 

que, enquanto as estratégias de captação de depósitos via diferen-

ciação de produtos têm efeitos de médio e longo prazos, as estra-

tégias referentes à oferta de crédito têm efeitos instantâneos sobre 

a alocação de recursos pelo banco. Por isso, mais especificamente, 

os bancos buscam maximizar seu lucro conciliando a administração 

de dois riscos intrínsecos a suas operações, isto é, o risco de liqui-

dez – entendido como a razão da soma entre reservas e empréstimos 

interbancários contraídos e os depósitos pelo público – e o risco de 

insolvência – definido pela razão entre empréstimos concedidos e 

patrimônio líquido. As estratégias são contínuas, podendo oscilar 
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entre um polo agressivo, em que o banco prioriza a alavancagem e 

absorve os riscos de liquidez a ela associados, e um polo conserva-

dor, no qual o banco prioriza a liquidez e limita sua oferta de crédito 

e, por conseguinte, a rentabilidade de sua carteira.

Os autores procuram relacionar as estratégias adotadas pelos bancos 

com a situação do ciclo macroeconômico vigente, o qual é compreen-

dido de acordo com a hipótese da fragilidade financeira formulada por 

Minsky (1982; 1986). O modelo considera que a oferta de meios de 

pagamento na economia é criada endogenamente pelo mercado ban-

cário. Por isso, em um momento de baixa preferência pela liquidez 

generalizada, o mercado tende a elevar a oferta de moeda, em um 

processo no qual os bancos individuais aumentam a oferta de crédito 

e reduzem suas reservas. Mesmo que o otimismo seja concentrado em 

alguns bancos individuais, haverá efeitos macroeconômicos, pois os 

bancos de estratégia conservadora tentarão defender seu  market share 

para manter seu lucro monetário. Ou seja, haverá um efeito multi-

plicador monetário na economia, elevando o volume total de depósi-

tos. Porém, esse processo reduz a capacidade de os bancos reagirem 

a choques externos, pois estão mais expostos ao risco de liquidez, 

uma vez que seu patrimônio líquido não reage no mesmo ritmo que a 

expansão do crédito. Além disso, como os bancos têm ritmos distintos 

de expansão do crédito, aqueles que adotaram estratégias mais agres-

sivas tendem a perder reservas para os mais conservadores, ficando 

mais expostos à fragilidade financeira.

O papel do Estado no mercado de crédito

Por que deve haver um papel para a intervenção – direta ou regula-

tória – no mercado de crédito? Tanto para a abordagem da restrição 

de crédito como para a abordagem pós-keynesiana, os mercados fi-
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nanceiros têm uma natureza distinta dos outros mercados, isto é, eles 

não apenas apresentam uma série de imperfeições, como também 

essas imperfeições potencialmente podem contaminar os demais se-

tores da economia. Dessa maneira, os mecanismos de regulação e de 

intervenção estatal, ao fazer esse mercado funcionar melhor, contri-

buem para melhorar a performance de toda a economia.

Segundo a visão novo-keynesiana, que destaca o fenômeno da res-

trição de crédito [Stiglitz (1993)], a intervenção estatal serve para resol-

ver, ou pelo menos mitigar os efeitos das falhas de mercado presentes 

no setor de crédito. Essas falhas de mercado têm duas causas principais 

[Gutierrez et al. (2011)]: a presença de assimetrias de informação entre 

credores e potenciais devedores e a existência de externalidades em al-

guns tipos de investimentos. As assimetrias de informação fazem com 

que os agentes financeiros restrinjam meios de financiamento para 

alguns empreendedores, sobretudo os entrantes no mercado, os quais 

ainda não estabeleceram um histórico de boas relações com o sistema 

financeiro para sinalizar sua credibilidade. As externalidades, por sua 

vez, resultam em subfinanciamentos de projetos socialmente valori-

zados, já que esse valor não está integralmente refletido em relação à 

rentabilidade financeira. Por exemplo, o impacto social de um inves-

timento pode incluir efeitos de spill-overs setoriais e de economias de 

aglomeração, os quais o banco não pode prever e definir ex ante no 

contrato de crédito. Esses problemas costumam ser mais graves em 

países que se encontram em estágios mais incipientes do desenvolvi-

mento, que sofrem com deficiências de execução de contratos graças a 

sistemas institucionais fracos.

Por outro lado, para a teoria pós-keynesiana, a importância da 

atuação estatal no mercado de crédito vai muito além de corrigir 

imperfeições pontuais em seu funcionamento. Uma importante dis-

cussão nessa concepção refere-se a sua eficiência e funcionalidade 

em contribuir para o financiamento do desenvolvimento  econômico. 
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Conforme discutido anteriormente, nas economias monetárias de 

produção, os mercados financeiros tendem a operar sob condições 

de ineficiência sistematicamente, isto é, independentemente de qual-

quer falha de mercado pontual que esteja presente. A causa dessa 

ineficiência é a presença da incerteza, a qual é um aspecto indis-

sociável desses mercados, que lidam diretamente com expectativas 

sobre o futuro e com a inexistência de pré-conciliação de interesses 

entre os agentes econômicos [Carvalho (2010)]. As consequências 

da incerteza sobre esses mercados manifestam-se na forma da pre-

ferência pela liquidez por parte dos bancos, cuja dinâmica provo-

ca e agrava os ciclos macroeconômicos, de acordo com a teoria da 

fragilidade financeira de Minsky, e diversas formas de limitações 

ao crédito e ao financiamento do investimento, o que prejudica a 

acumulação de capital e o desenvolvimento econômico. 

Por isso, há um indispensável papel do Estado no mercado fi-

nanceiro, de maneira a mitigar os problemas causados pela incer-

teza. Mais especificamente, a política pública deve promover a 

funcionalidade dos sistemas financeiros ao desenvolvimento eco-

nômico. Segundo Carvalho (2010), para que um sistema financeiro 

seja funcional, ele deve cumprir três funções essenciais. Primei-

ro, deve disponibilizar recursos financeiros em volumes e termos 

apropriados para a realização de investimentos capazes de ampliar 

e modernizar a capacidade produtiva. Segundo, deve criar ativos 

com perfis de retorno e risco demandados pelos agentes, facili-

tando a acumulação de suas riquezas. Terceiro, sua operação deve 

preservar a segurança sistêmica da economia, prevenindo crises. 

Carvalho destaca que esse papel é específico das instituições de 

regulação e de supervisão desses mercados. Para isso, é necessária 

a construção de uma infraestrutura legal adequada, com a adoção e 

a implementação de regras de comportamento prudencial por parte 

de reguladores especializados. 
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Segundo Hermann (2011), os objetivos da atuação do governo 

nos mercados financeiros podem ser distinguidos em dois tipos. Em 

primeiro lugar, o objetivo de minimizar os problemas advindos das 

falhas de mercado a nível micro e macroeconômico. Isso inclui to-

das as formas de regulamentação da atividade financeira em relação 

à alocação e aos custos dos recursos que as instituições administram. 

Por exemplo, nesse objetivo, podem ser citados a regulamentação 

prudencial, que reduz o risco sistêmico, a imposição de limites para 

os juros de operações específicas, a criação de incentivos ou de-

sincentivos tributários a determinados tipos de operação e o esta-

belecimento de programas de crédito direcionado via operações de 

instituições privadas reguladas por órgão público.

Em segundo lugar, o objetivo de compensar os efeitos das falhas de 

mercado. Esse objetivo é prioritário nas situações em que as falhas 

não podem ser atenuadas, por exemplo, no caso de atender aos grupos 

que serão racionados em relação a crédito pelo mercado de crédito. 

Aqui se incluem políticas mais intervencionistas do que as citadas no 

grupo anterior, tais como a criação de linhas de crédito direcionado 

apoiado em recursos públicos e a criação de bancos estatais. 

Os meios de intervenção estatal nos mercados financeiros incluem 

a criação de instituições, estruturas e instrumentos para a disponibi-

lização de recursos financeiros para os setores-chave do processo de 

desenvolvimento econômico, os quais tendem a ser preteridos pelos 

investidores em virtude de suas próprias características de liquidez. 

Isso abrange a provisão de funding. Studart (1993) comenta que a 

existência de mecanismos institucionais de fomento ao funding pode 

deter a tendência de fragilização financeira na economia. Segundo 

o autor, sem a existência de mecanismos de consolidação financei-

ra, as empresas ficam mais dependentes do autofinanciamento, de 

modo que as incertezas inerentes às decisões financeiras tornam-se 

mais passíveis de contaminar as expectativas empresariais.
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Studart (1993) destaca que os mecanismos de intervenção não são 

universalmente exatos, variando de país para país com base em suas 

necessidades e características. Para o autor, as políticas financeiras 

devem estar de acordo com a estrutura financeira de cada país e 

as condições que moldaram seu desenvolvimento. Por exemplo, no 

caso em que o mercado de capitais é suficientemente grande e o 

sistema bancário tem condições de oferecer linhas de financiamento 

ao investimento, são apropriadas regulamentações de mercado. Por 

outro lado, no caso de um mercado de capitais insuficientemente 

desenvolvido e da concentração de operações financeiras no curto 

prazo, cabem intervenções diretas, por meio de agências de fomento 

e de bancos de desenvolvimento.

Entretanto, é notável que, quanto mais sofisticada for uma econo-

mia, maior será sua demanda pela diversificação de produtos finan-

ceiros. Segundo Carvalho (2010), as economias de menor grau de 

desenvolvimento demandam produtos financeiros em setores mais 

concentrados, com a criação de infraestrutura ou grandes obras em 

setores básicos, como siderurgia e metalurgia. Contudo, em econo-

mias mais sofisticadas, os investimentos tendem a ser pulverizados 

em vários setores, incluindo projetos de inovação tecnológica.

O papel dos bancos de desenvolvimento

Segundo a definição adotada pelo presente trabalho, um banco de 

desenvolvimento consiste em uma instituição financeira controlada 

por governos e que apresenta uma dupla possibilidade de manda-

tos de atuação. A primeira, de um mandato focado em segmentos 

e setores específicos de mercado cujo desempenho gera resultados 

socioeconômicos relevantes; a segunda, de um mandato amplo 

para prover financiamento ao desenvolvimento socioeconômico de 
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determinada região.7 Segundo a literatura levantada, os bancos de 

desenvolvimento são capazes de contribuir para o melhor desem-

penho do sistema de financiamento ao investimento, no sentido de 

compensar os efeitos dos problemas intrínsecos ao setor, tal como 

descrito nas seções anteriores, seja qual for seu mandato de atua-

ção. Uma taxonomia apropriada para diferenciar os argumentos que 

justificam cada uma das possibilidades de mandatos dessas insti-

tuições é levantada por Levy-Yeyati, Micco e Panizza (2007), que 

associam o mandato focalizado a uma “visão social” de objetivos 

de atuação e o mandato amplo a uma “visão de desenvolvimento”.

Os autores classificam os objetivos da intervenção pública sobre 

o setor bancário em dois grandes grupos. Segundo a visão social, a 

intervenção do Estado no mercado de crédito busca corrigir, ou pelo 

menos mitigar, os efeitos das falhas de mercado sobre a restrição da 

oferta de crédito exercida pelas instituições credoras. Para a visão de 

desenvolvimento, a necessidade de intervenção é justificada quando 

a capacidade operacional do setor financeiro é afetada por proble-

mas característicos das economias subdesenvolvidas, tais como a 

escassez de capital e a desconfiança geral do público, potencializa-

das por falhas na execução dos contratos. Tais fatores são capazes de 

atrasar o crescimento econômico de um país, prendendo sua econo-

mia em um development trap. 

De acordo com a visão social, o governo pode atuar visando re-

duzir as falhas de mercado, mitigando seus efeitos financeiros e ma-

croeconômicos [Hermann (2011)].8 Essa visão está associada à con-

cepção de que o banco de desenvolvimento deve ter um mandato de 

atuação em setores específicos de mercado. Isto é, essas instituições 

devem focalizar sua atuação nos setores da economia mais associa-

7 Esse conceito foi definido por Ferraz, Além e Madeira (2013).
8 Nesse ponto, há uma convergência entre o que é defendido pela abordagem da 

restrição de crédito e pela abordagem pós-keynesiana.
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dos a: incerteza, presença de ativos intangíveis, grandes necessida-

des de financiamento externo e spill-overs significantes. Da mesma 

maneira, Castro (2011) destaca a importância dos bancos de desen-

volvimento para a correção de falhas de mercado originadas por 

externalidades. Levy-Yeyati, Micco e Panizza (2007) citam como 

exemplos: o setor agrícola, em que estão presentes as assimetrias 

informacionais e o risco de choques agregados; os setores intensivos 

em pesquisa e desenvolvimento, tais como a indústria farmacêutica, 

dotados de ativos intangíveis e cujos investimentos são passíveis de 

grandes spill-overs; indústrias intensivas em capital, como a indús-

tria aeroespacial, cujos investimentos apresentam longo período de 

maturação; além dos setores intensivos em mão de obra nos momen-

tos de elevação da taxa de desemprego. 

Segundo a visão de desenvolvimento, o sistema financeiro das 

economias com maior escassez de capital apresenta gargalos que, 

sem a intervenção do Estado, podem atrasar, ou mesmo inibir, o 

processo de crescimento econômico compatível com as mudanças 

estruturais necessárias para a superação de suas dificuldades socioe-

conômicas. Os gargalos financeiros ao desenvolvimento econômi-

co variam caso a caso, de país para país e em diferentes momentos 

históricos [Hermann (2010a)]. Contudo, duas condições básicas se 

aplicam a todos os casos. Uma é a noção de que o processo de 

desenvolvimento está associado a grandes incertezas por parte dos 

agentes econômicos investidores. Essas incertezas são mais graves 

em relação aos investimentos em infraestrutura – os quais quase in-

variavelmente são operações intensivas em capital e de longo prazo 

de maturação – e em relação ao financiamento de inovações acerca 

de novos setores, produtos e processos produtivos. A outra é o fato 

de que os agentes provedores de crédito são mais avessos aos riscos 

percebidos como mais elevados e mais difíceis de serem avaliados 

e incorporados em taxas de retorno esperadas. 



318 Revista do BNDES 41, junho 2014

Na visão de desenvolvimento, há um importante papel para o cré-

dito oferecido por instituições públicas para fomentar o investimento 

e, consequentemente, o crescimento econômico. Hermann (2010b) 

apresenta três argumentos quanto a isso: a incompletude do mercado 

financeiro nas economias em desenvolvimento, a necessidade de au-

tonomia financeira e o caráter pró-cíclico da oferta de crédito privado.

O mercado financeiro, mais especificamente no que diz respeito 

à disponibilidade de crédito para investimentos, é incompleto em 

virtude da elevada incerteza presente. Isso gera um grave entrave 

sobretudo às modalidades de crédito mais arriscadas, como o finan-

ciamento dos setores, produtos e processos produtivos novos, dos 

setores que exigem grande volume de investimentos de longo prazo 

de maturação e daqueles que envolvem mudanças estruturais, como 

a incorporação de inovações e a ampliação da oferta de infraestru-

tura. Como são essas as modalidades associadas a investimentos em 

novos setores econômicos, muitos deles com potencial de serem lí-

deres do processo de desenvolvimento, a incompletude do mercado 

financeiro pode atrasar a trajetória de crescimento econômico. Por 

isso, bancos de desenvolvimento podem exercer importante papel 

em mitigar esse gargalo, pois proveem crédito de longo prazo para 

setores que, em razão da maior incerteza e menor liquidez de seu 

perfil, não seriam contemplados pelo mercado, ou que arcariam com 

taxas de juros superiores aos demais. 

Para a autora, as instituições públicas podem disponibilizar, de 

maneira regular, linhas de financiamento para esses setores – sob a 

forma de crédito de longo prazo – a custos mais baixos do que os 

do mercado privado, já que assumem menos riscos que essas insti-

tuições. Isso pode ser explicado por três fatores. Primeiro, porque a 

própria disponibilidade de crédito de longo prazo reduz o risco de 

liquidez do devedor. Segundo, porque os bancos públicos não defi-

nem seus juros baseados em metas de lucro, mas sim de equilíbrio 
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financeiro, visando ao controle do descasamento de prazos e valo-

res entre fluxos de receita e de despesa, procurando mitigar riscos 

de juros, liquidez e insolvência. Terceiro, os bancos públicos têm 

maior autonomia financeira que os bancos privados e que o próprio 

orçamento público, o qual apresenta despesas inelásticas no curto 

prazo, além de fontes de recursos rígidas, determinadas por lei. Os 

bancos públicos, por outro lado, têm acesso a fontes mais diversifi-

cadas, como o empréstimo interbancário e o reinvestimento de seu 

excedente operacional. A autonomia financeira dos bancos públicos 

também se verifica em sua oferta de crédito, de modo que essas ins-

tituições podem ter como parte de seu mandato a função de assumir 

alguns tipos de riscos rejeitados pelas instituições privadas. 

Araujo (2009), em um estudo teórico preliminar, apontou que o 

banco de desenvolvimento é uma estrutura institucional eficaz de 

provisão de funding. O banco de desenvolvimento geralmente capta 

recursos do Tesouro Nacional, por meio de impostos, contribuições 

e empréstimos voluntários ou compulsórios. Por isso, sua oferta de 

funding tende a ser menos instável do que a provida pelas fontes pri-

vadas, tanto porque é menos vulnerável a surtos especulativos comuns 

nos mercados de estoques de ativos quanto porque está menos sujeita 

às oscilações de curto prazo de sua taxa de juros. Para esse tipo de ins-

tituição, o maior risco à estabilidade é de natureza política, relaciona-

do ao enfraquecimento do repasse de recursos pelo Tesouro Nacional. 

Todavia, esse risco pode ser mitigado pela criação, por lei, de fundos 

fiscais específicos para a composição de seu capital.

Outro argumento importante a favor da atuação dos bancos de 

desenvolvimento é a necessidade de autonomia financeira para que 

os países mais desfavorecidos implementem políticas de desenvol-

vimento [Hermann (2010b)]. Essas políticas consistem, fundamen-

talmente, em estímulos direcionados diretamente a fomentar inves-

timentos em setores estratégicos. Contudo, os recursos fiscais do 
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governo para financiá-las – receita tributária e endividamento – são 

limitados e passíveis de sofrer ingerências políticas e legais que po-

dem até ameaçar sua eficácia. Por isso, os bancos de desenvolvi-

mento desempenham fundamental papel no financiamento dessas 

políticas, uma vez que podem recorrer a fontes de funding mais di-

versificadas, tais como a captação de poupança doméstica, volun-

tária ou compulsória, crédito tomado em outros bancos (públicos, 

privados ou estrangeiros) e o reinvestimento do excedente opera-

cional. Graças à diversificação das fontes de funding, os bancos de 

desenvolvimento gozam de maior autonomia política na alocação 

de recursos, isto é, não sofrem concorrência por recursos para fins 

alternativos, tal como ocorre com o orçamento público.

Por fim, o último argumento levantado pela visão de desenvol-

vimento é sua atuação anticíclica no mercado financeiro. O banco 

público, mais especificamente o banco de desenvolvimento, pode 

contribuir para evitar o aprofundamento de recessões, por causa do 

caráter pró-cíclico da oferta de crédito privado. Isto é, graças aos 

problemas de preferência pela liquidez e de fragilização financeira 

descritos anteriormente, os bancos privados tendem a reduzir seu 

montante de crédito disponível durante os momentos de recessão, de 

modo que esse comportamento exerce uma externalidade negativa 

sobre os potenciais empreendedores demandantes de financiamen-

to, o que agrava o efeito do ciclo econômico – isto é, provoca um 

overshooting de aversão ao risco. Como programas de subsídio ao 

crédito privado têm custos políticos e não podem ser implementados 

com na rapidez exigida pelas circunstâncias adversas da volatilidade 

macroeconômica, instituições públicas de mandato próprio são mais 

eficazes para agir nessas circunstâncias. Os bancos de desenvolvi-

mento, portanto, são capazes de internalizar os benefícios do au-

mento de crédito na economia sobre a suavização do ciclo macroe-

conômico, e assim manter ou mesmo expandir sua oferta de fundos 

durante as piores fases das flutuações cíclicas. 
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Castro (2011) destaca que o papel dos bancos de desenvolvimen-

to é ressaltado nas economias pobres e emergentes. Segundo a au-

tora, isso decorre de dois fatores. O primeiro é que os países em 

desenvolvimento apresentam elevados níveis de preferência pela 

liquidez, decorrente de menor confiança por parte dos investidores 

em relação às consequências futuras de suas decisões presentes. Por 

isso, sem instituições que assegurem a oferta de crédito de longo 

prazo, muitos investimentos importantes para o desenvolvimento 

não seriam efetuados. O segundo fator é que os bancos de desenvol-

vimento contribuem para a redução da incerteza sistêmica da eco-

nomia. Da mesma maneira, os setores econômicos com elevada re-

lação capital-produto ou dificuldades de avaliação de risco recebem 

outras formas de apoio ao crédito, na forma de seguros, de provisão 

de garantias e de equalização de juros. 

As duas visões sobre a importância dos bancos de desenvolvi-

mento para o funcionamento do sistema econômico resultam em 

duas noções distintas sobre as formas mais gerais de atuação des-

sas instituições [Hermann (2010a)]. Segundo a visão social, o papel 

desse tipo de banco é atender às falhas de mercado, de maneira fo-

calizada sobre os setores econômicos em que elas estão mais pre-

sentes. Em outras palavras, o papel do banco de desenvolvimento é 

atender à demanda reprimida de crédito de longo prazo de maneira 

a financiar investimentos que não seriam atendidos pelos mercados 

financeiros privados. Sua atuação, portanto, é restrita, mantendo-se 

relativamente passiva ante o processo de desenvolvimento.

Por outro lado, segundo a visão de desenvolvimento, o banco 

deve praticar atuação ampla, participando ativamente do processo 

de crescimento econômico. Ou seja, nessa concepção, o banco deve 

antecipar a demanda, identificar os novos setores, produtos, ativida-

des e processos produtivos que contribuirão com seus objetivos de 

desenvolvimento e promover investimentos nessas áreas. E além de 
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financiar investimentos, o banco contribui com o desenvolvimento 

ao fazer pesquisas, prover suporte técnico para empreendedores e 

formular programas de investimento, mantendo a visão de que suas 

necessidades e oportunidades mudam ao longo do processo de cres-

cimento econômico. 

Hermann (2010b) apresenta uma série de condições necessárias 

para o funcionamento dos bancos de desenvolvimento de acordo 

com os objetivos expostos pela visão de desenvolvimento. Primeiro, 

as instituições devem garantir a provisão de crédito para os setores 

econômicos desassistidos e estratégicos. Para isso, é necessário esta-

belecer condições viáveis para o investimento nessas áreas, como a 

criação de linhas de financiamento regulares com prazos adequados 

e custos mais baixos do que as oferecidas pelos bancos privados.

Segundo, as instituições devem assumir alguns tipos de riscos 

que são rejeitados pelos bancos privados. Para isso, são necessários 

mecanismos de compartilhamento de riscos entre o banco de desen-

volvimento e o Tesouro Nacional, tal como arranjos de seguros e de 

fundos compartilhados.

Terceiro, os bancos de desenvolvimento podem induzir os bancos 

privados a operar com custos menores para os tomadores de crédi-

tos. Para isso, é necessário que as instituições públicas mantenham 

suas carteiras de crédito diversificadas, incluindo participação em 

empresas e setores de boa qualidade de risco, de modo a defender 

seu ativo dos riscos dos empréstimos com os projetos de desenvol-

vimento, que são relativamente mais elevados.

Quarto, os bancos de desenvolvimento devem ter atuação anticícli-

ca, capaz de reverter flutuações macroeconômicas adversas. Para isso, 

é necessária uma estrutura de funding pouco dependente de recursos 

orçamentários convencionais, baseados em tributos e no endivida-

mento público. Isso porque a arrecadação do governo assim como o 

volume de empréstimos disponíveis pelos outros bancos e a capaci-
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dade de venda de títulos públicos são variáveis pró-cíclicas. Por cau-

sa disso, os bancos de desenvolvimento devem contar com recursos 

advindos de fundos parafiscais, reinvestimentos de lucros próprios e 

empréstimos de organismos internacionais de desenvolvimento.

Quinto, como caso geral, os bancos de desenvolvimento devem 

atuar para solucionar os gargalos financeiros dos países e financiar 

autonomamente políticas de fomento ao desenvolvimento socioe-

conômico. Para isso, é necessário que haja uma coordenação entre 

a política macroeconômica em curso e as próprias políticas de de-

senvolvimento adotadas, de modo que a autonomia financeira da 

instituição seja de fato efetiva.

Considerações finais

Conforme verificado pelo levantamento da literatura realizada, os 

estudos que tratam especificamente da importância dos bancos de 

desenvolvimento em uma abordagem pós-keynesiana estruturalista 

são raros e relativamente recentes. Isso acontece mesmo existindo 

há algumas décadas uma vasta bibliografia sobre as características 

do mercado de crédito nessa perspectiva. Os trabalhos anteriores, 

abordados na quinta seção do presente artigo, tinham foco em estu-

dos de caso específicos e, muitas vezes, utilizaram uma base teórica 

mais ampla do que a teoria pós-keynesiana estruturalista.9 Ou seja, 

não está consolidada na literatura uma teoria pós-keynesiana especí-

fica sobre a atuação dos bancos públicos, especialmente dos bancos 

9 Hermann (2010a) foca sua análise no BNDES; Hermann (2010b) observa os 

bancos públicos brasileiros; Castro (2011) foca em aspectos relacionados à ges-

tão de riscos e à regulação nessas instituições; Ferraz, Além e Madeira (2013) 

fazem um estudo comparativo de quatro bancos de desenvolvimento de dife-

rentes países; Castro (2008) e Hermann (2011) dedicam-se a estudos teóricos 

comparativos.
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de desenvolvimento. Com vistas a esse fim, o presente artigo procu-

rou avançar nessa linha de pesquisa ao elaborar uma sistematização 

das conclusões dos trabalhos anteriores, oferecendo bases para o de-

bate sobre as justificativas para a existência e as formas de atuação 

de bancos de desenvolvimento. Nesta seção, o trabalho destaca os 

pontos mais importantes do debate levantado, enfatizando como os 

argumentos encontrados na literatura se relacionam com o conceito 

de banco de desenvolvimento adotado. 

A abordagem pós-keynesiana, mais especificamente sua verten-

te estruturalista, incorpora alguns dos argumentos da abordagem 

da restrição de crédito, de modo que defende que a intervenção é 

eficaz para a correção do desempenho do mercado de crédito em 

nível microeconômico, em uma “visão social”, de “curto prazo” ou 

de “atuação restrita”. A diferença entre as duas abordagens é que, 

aqui, os problemas do mercado de crédito não se devem a imperfei-

ções pontuais, mas sim a características intrínsecas à natureza desses 

mercados e à presença de incerteza radical, tal como identificado 

pelos princípios teóricos dessa escola de pensamento.

Todavia, além disso, a abordagem pós-keynesiana inclui outra 

categoria de argumentos para justificar a intervenção no mercado 

de crédito, identificada como uma “visão de desenvolvimento”, de 

“longo prazo” ou de “atuação ampla”. A ideia geral é que a incerte-

za cria gargalos no sistema financeiro dos países, que podem atra-

sar o processo de desenvolvimento, principalmente pelo bloqueio à 

provisão de funding para as empresas consolidarem suas posições 

financeiras e pela preferência pela liquidez dos investimentos, que 

inibe aplicações em setores pouco líquidos, como bens de capital e 

infraestrutura. Para solucionar esses gargalos, é necessária a atuação 

do Estado. Em outras palavras, o Estado é responsável pela adequa-

ção da funcionalidade do sistema financeiro ao desenvolvimento, 

a qual tem três dimensões principais: a de completar o mercado fi-
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nanceiro com a provisão de produtos para cobrir investimentos de 

maior incerteza e menor liquidez; a de proporcionar autonomia fi-

nanceira para a implementação de políticas de desenvolvimento; e a 

de criar um mecanismo de provisão de oferta de crédito de maneira 

anticíclica, revertendo a tendência de deterioração da posição finan-

ceira dos agentes ao longo do ciclo econômico. Para isso, o papel 

da infraestrutura legal e institucional é importante, mas o banco de 

desenvolvimento é visto como uma estrutura institucional eficaz 

para a provisão de recursos de longo prazo para o investimento. Isso 

porque essas instituições são capazes de ofertar crédito de maneira 

menos instável que o setor privado e, porque assumem menos riscos 

que ele, já que seu crédito é de longo prazo, seus juros refletem a 

necessidade de buscar o equilíbrio financeiro e apresentam autono-

mia financeira na forma de fontes de financiamento diversificadas.

Conforme identificado na pesquisa realizada, a teoria pós-

-keynesiana faz uma sólida descrição do funcionamento do mercado 

de crédito e aponta o papel para a intervenção estatal, até mesmo sob 

a forma da constituição de bancos de desenvolvimento. Um próximo 

passo para essa agenda de pesquisa é o de identificar e desenvolver 

os mecanismos pelos quais a existência de bancos de desenvolvi-

mento pode melhorar o desempenho do sistema financeiro e do de-

senvolvimento econômico. Para isso, um trabalho promissor seria o 

de adaptar os modelos de comportamento bancário tais como o de 

Dymski (1998), Oreiro (2005) e Alves Jr., Dymski e Paula (2008) 

para a realidade das economias que contam com esse tipo de insti-

tuição. Isto é, procurar-se-ia identificar como a existência de insti-

tuições com os objetivos e o balanço bancário de banco de desen-

volvimento, com seu ativo formado por empréstimos de longo prazo 

em operações diretas e indiretas e passivo formado por recursos do 

Tesouro e dívidas interinstitucionais, podem afetar o sistema finan-

ceiro, as flutuações cíclicas e o crescimento econômico.
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Debêntures de infraestrutura: 
emissões realizadas e perspectivas

Daniel Wajnberg*

Resumo

O governo federal promulgou, em 2011, a Lei 12.431, que criou be-
nefícios tributários para aplicações financeiras em instrumentos de 
mercado que têm por objetivo financiar investimentos em infraes-
trutura. Pelo fato de o volume emitido até o momento ter ficado 
abaixo das expectativas de alguns agentes, a mídia veiculou repor-
tagens questionando a capacidade do instrumento criado pelo go-
verno de alavancar os investimentos em infraestrutura necessários 
para o país. No entanto, embora a métrica de volume emitido seja 
importante para avaliar a eficácia do instrumento, outros fatores in-
trínsecos e extrínsecos ao instrumento merecem análise. Este artigo 
examina as emissões de debêntures de infraestrutura realizadas até 
o fim do ano de 2013, além de fazer breve análise do comportamen-
to do mercado de títulos privados de renda fixa em 2013 e perspec-
tivas para as debêntures de infraestrutura para os próximos anos. 
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Abstract

In 2011, the Brazilian Government enacted Federal Law 12,431, 
which created tax benefits for investments in market securities 
issued with the purpose of financing infrastructure investments. 
Since the volume issued so far has not kept up with expectations 
of market agents, the midia has questioned the ability of the law 
created by the government to promote the needed investments in 
infrastruture and attract private capital to these projects. However, 
although volume issued is an importante metric, other factors also 
deserve attention in order to evaluate the effectiveness of the law. 
This article examines infrastructure bonds issued until December 
2013, as well as briefly analyses the behavior of the Brazilian fixed 
income market in 2013 and perspectives for infrastructure bond 
issuances for the coming years.
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Debêntures incentivadas: eficácia do instrumento

Em outubro de 2013, o BNDES publicou seu boletim de perspec-
tivas de investimento para os próximos anos, o qual inclui expec-
tativa de R$ 339 bilhões em investimentos em logística e energia 
elétrica para o período compreendido entre os anos de 2014 e 2017. 
Sabe-se que o Banco vem ocupando papel fundamental no financia-
mento aos projetos de infraestrutura do Brasil, com participação re-
levante nas fontes de recursos desses empreendimentos nos últimos 
dez anos. Entretanto, diante desse cenário de alto crescimento nos 
investimentos em infraestrutura, será necessária a utilização de ou-
tras fontes de recursos para viabilizar a implementação dos projetos.

Nesse contexto, o governo federal promulgou, em 2011, a 
Lei 12.431, que criou benefícios tributários para aplicações finan-
ceiras em instrumentos de mercado que têm por objetivo financiar 
investimentos em infraestrutura. Um desses instrumentos de merca-
do é a debênture simples, chamada de “debênture de infraestrutura”, 
cujos recursos visam ao financiamento de projetos de infraestrutu-
ra considerados prioritários pelos ministérios pertinentes. Desde a 
criação dessa lei, foram realizadas, até dezembro de 2013, 14 emis-
sões de debêntures de infraestrutura (enquadradas no Artigo 2º da 
Lei 12.431), totalizando R$ 5.116 bilhões de recursos captados por 
meio do instrumento criado pelo governo.

Pelo fato de o volume emitido até o momento ter ficado abaixo 
das expectativas de alguns agentes, a mídia veiculou reportagens 
questionando a capacidade do instrumento criado pelo governo de 
alavancar os investimentos em infraestrutura necessários para o país 
e atrair capital privado [Estrangeiro (2013)]. No entanto, embora a 
métrica de volume emitido seja importante para avaliar a eficácia do 
instrumento, outros fatores intrínsecos e extrínsecos ao instrumento 
merecem análise. Em outras palavras, o suposto baixo volume capta-
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do é resultado das características intrínsecas do instrumento, reflexo 
do cenário externo de taxa de juros, ou uma combinação de ambos 
os fatores? Além disso, sendo a análise histórica certamente relevan-
te, é pertinente também examinar as perspectivas de emissões para 
os anos subsequentes. O volume emitido representa adequadamente 
o pipeline de debêntures de infraestrutura dos próximos anos? 

O objetivo deste artigo é examinar as características das emissões 
de debêntures de infraestrutura realizadas até o fim do ano de 2013, 
apresentando também breve análise do comportamento do mercado 
de títulos privados de renda fixa em 2013 e perspectivas para as de-
bêntures de infraestrutura para os próximos anos.

A criação das debêntures de infraestrutura e 
emissões realizadas

O Gráfico 1 mostra a participação dos recursos do BNDES no fi-
nanciamento dos projetos de indústria e infraestrutura.

Gráfico 1

Fontes de financiamento do investimento na indústria e 

infraestrutura
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Fonte: BNDES.
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Pode-se perceber, pela análise do gráfico, que o BNDES vem 

sendo, desde 2008, a principal fonte de recursos para o finan-

ciamento de projetos de infraestrutura, depois dos lucros retidos 

das companhias. Contudo, diante das necessidades de financia-

mento do amplo pipeline de projetos de infraestrutura que pre-

cisarão ser implementados no país (mais bem discutidos poste-

riormente) nos próximos anos e da impossibilidade de o BNDES 

manter sua relevante participação como provedor de recursos 

para esses projetos, o governo federal percebeu a importância 

de fomentar o desenvolvimento de mecanismos de mercado para 

complementar as fontes de recursos para os projetos de infraes-

trutura. Assim, com o objetivo de incentivar o mercado privado 

de financiamento de longo prazo, o governo, por meio da edição 

da Lei 12.431, em 24 de junho de 2011, criou incentivos tribu-

tários para investidores de títulos privados de renda fixa, em 

especial para investimentos em debêntures simples e cotas de 

fundos de investimento.1

Os incentivos tributários incluíram, primeiramente, alíquota 

zero de Imposto de Renda para rendimentos de debêntures simples 

adquiridas por investidores estrangeiros, cujos recursos tenham 

sido captados para serem alocados em projetos de investimento 

(Artigo 1º da Lei). Adicionalmente, a lei criou as debêntures de in-

fraestrutura, debêntures simples emitidas com vistas a implemen-

tar projetos em setores de infraestrutura considerados prioritários 

pelo governo (Artigo 2º da lei). Para se enquadrarem na lei e obter 

1 A Lei 12.431, que consolidou a Medida Provisória 517, inclui não somente 
as alterações na legislação do Imposto de Renda, que são o foco da dis-
cussão deste texto, mas também a criação e aperfeiçoamento de Fundos de 
Infraestrutura (FIP-IE) e f lexibilização na legislação que rege debêntures 
e letras financeiras.
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o benefício fiscal, as debêntures de infraestrutura precisam atender 

aos seguintes requisitos principais:

a. objeto de oferta pública com esforços amplos ou restritos 

de distribuição;2

b. emitidas por projetos ou holdings controladoras de projetos dos 

setores de logística e transporte, mobilidade urbana, energia, te-

lecomunicações, radiodifusão, saneamento básico e irrigação;3

c. remuneração baseada em taxa de juros prefixada, vinculada 

ao índice de preços ou à taxa referencial;

d. prazo médio ponderado superior a quatro anos;

e. vedação à recompra do título por parte do emissor nos primei-

ros dois anos;

f. vedação à liquidação antecipada do título por meio de resgate 

ou pré-pagamento.4

Basicamente, um projeto que visa emitir debêntures de infraestru-

tura deve entrar com requerimento de enquadramento como projeto 

prioritário pelo governo em seu ministério competente. Concessio-

nárias de geração de energia elétrica, por exemplo, poderão obter 

a aprovação do projeto como prioritário no Ministério de Minas e 

Energia, mediante a entrega de uma série de documentos e a pos-

terior publicação de uma portaria autorizativa pelo ministério. O 

processo e os requisitos para aprovação dos projetos como prioritá-

rios são regulamentados por portarias específicas emitidas por cada 

2 As ofertas públicas referidas neste item são reguladas pelas instruções 400 e 
476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

3 Os setores prioritários foram definidos pelo Decreto 7.603 da Presidência 
da República.

4 Salvo na forma a ser regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.
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um dos ministérios responsáveis pelos setores que foram definidos 

como prioritários. 

Até o fim de novembro de 2013, o tempo médio transcorrido 

entre a data de entrada do requerimento e a publicação da portaria 

(aprovando o projeto como prioritário) no Ministério dos Trans-

portes foi de 13 dias, enquanto no Ministério de Minas e Energia 

esse prazo ficou em 81 dias, chegando a demorar, no máximo, 183 

dias (Portaria 383 da EOL Santa Clara). É possível que a diferen-

ça de prazos de tramitação entre os ministérios esteja relacionada 

com a quantidade de projetos analisados; enquanto o Ministério 

dos Transportes havia avaliado, na data de solicitação destas in-

formações, somente oito projetos, o Ministério de Minas e Ener-

gia havia avaliado 67 projetos. Adicionalmente, ressalta-se que a 

aprovação dos projetos como prioritários depende da apresentação 

dos documentos necessários por parte dos requerentes; a não apre-

sentação de alguns documentos pode acarretar em atraso na publi-

cação das portarias.

A versão atual da Lei 12.431 é resultado de alguns aperfeiçoa-

mentos que se realizaram com base em diálogos entre o governo 

federal e o setor privado desde sua criação, em junho de 2011. 

As melhorias buscaram esclarecer alguns aspectos da lei que 

suscitavam dúvidas, trazendo maior segurança aos emissores, 

agentes de distribuição e investidores. No entanto, a motivação 

de atração de capital privado para projetos de infraestrutura com 

a criação e subsequente aprimoramento da lei foi parcialmente 

dificultada pela decisão do governo, em junho de 2013, de reti-

rar a cobrança de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio 

e Seguros (IOF) para aplicações de investidores estrangeiros em 

títulos de renda fixa no Brasil. A medida, que tinha como pro-

pósito conter a valorização do dólar, aumentou as vantagens das 
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aplicações nos títulos públicos federais, os quais já contavam 

com maior liquidez. 

Como pode ser observado pela Tabela 1, até o fim do ano 

de 2013, foram realizadas 14 emissões de debêntures com o 

objetivo de financiamento de projetos de infraestrutura enqua-

drados no Artigo 2º da Lei 12.431, totalizando R$ 5.116,8 mi-

lhões.5 De acordo com o Boletim Anbima Mercado de Capitais 

de dezembro de 2013, considerando o volume de emissões de 

debêntures em 2013, R$ 66,1 bilhões, o valor captado em 2013 

por meio de debêntures enquadradas no Artigo 2º representa 

7,7% das captações de debêntures realizadas no ano, até de-

zembro. As emissões realizadas até o momento foram basica-

mente concentradas por dois setores: energia (seis emissões) 

e concessões rodoviárias (seis emissões). É também possível 

perceber pela Tabela 1 que, ainda que a Lei 12.431 tenha sido 

criada em junho de 2011, só graças à implementação, por meio 

da Lei 12.715, de uma série de melhorias para esclarecimento 

de dúvidas de interpretação da lei, as primeiras debêntures de 

infraestrutura começaram a surgir em agosto de 2012, sendo 

cinco delas realizadas no segundo semestre de 2012 e as ou-

tras nove realizadas ao longo de 2013. Dessa forma, embora 

tenha em torno de 2,5 anos de existência, pode-se dizer que a 

Lei 12.431 (em relação às emissões de debêntures de infraes-

trutura) só começou a ter efeito prático há aproximadamente 

um ano e quatro meses.

5 Tendo em vista o objetivo do artigo de discutir as debêntures emitidas para 
o financiamento de projetos de infraestrutura, a análise a seguir será focada 
nas emissões realizadas, no âmbito do Artigo 2º da Lei 12.431, até o dia 31 de 
dezembro de 2013, e não contemplará as emissões enquadradas no Artigo 1º 
da mesma lei.
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Tabela 1

Emissões de debêntures realizadas no âmbito do Artigo 2º 

da Lei 12.431

Emissor Data de 
emissão

Volume total  
 (R$ milhões)

Volume 
incentivado 

pela Lei 12.431  
(R$ milhões)

Linhas de transmissão de Montes 
Claros

15.8.2012 25 25

América Latina Logística (ALL) 
Malha Norte

25.9.2012 160 160

Autoban – quarta emissão 15.10.2012 1.100 135

Concessionária Auto Raposo 
Tavares (Cart)

15.12.2012 750 380

Santo Antônio Energia 27.12.2012 420 420

Interligação Elétrica do Madeira 18.3.2013 350 350

Concessionária Ecovias dos 
Imigrantes

15.4.2013 881 881

Concessionária Rodovias do Tietê 15.6.2013 1.065 1.065

Jauru Transmissora de Energia 15.6.2013 39 39

Norte Brasil Transmissora de 
Energia

15.9.2013 200 200

Companhia de Gás de São Paulo 
(Comgás)

15.9.2013 540 412

Autoban – quinta emissão 15.10.2013 450 450

Odebrecht Transport S.A. 15.10.2013 300 300

Termelétrica Pernambuco III 15.11.2013 300 300

Total  6.580 5.117

Fonte: <www.debentures.com.br>.

A Figura 1 apresenta descrição sucinta dos principais eventos re-
lacionados à história da Lei 12.431.6 

6 Ressalta-se que as emissões foram ordenadas por data de emissão, não necessa-
riamente refletindo a data de início de distribuição.
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Figura 1

Linha do tempo das emissões de debêntures de infraestrutura

Edição da Medida Provisória 517/2010

Criação das debêntures de infraestrutura

Diante do alto crescimento nos investimentos  esperados em infraestrutura 
e da necessidade de utilização de instrumentos de financiamento de 

mercado para viabilizar a implementação desses projetos, o governo criou, 
por meio da MP 517/2010, as “debêntures de infraestrutura”, sucintamente 

definidas com debêntures simples emitidas para financiar projetos de 
infraestrutura considerados prioritários pelo governo federal, com 

tratamento tributário diferenciado para investidores pessoas físicas e 
jurídicas

Dez/ 2010

Edição da Lei 12.431 

Conversão em lei da MP 517/2010.

Jun. 2011

Rodovias do Tietê

Tentativa de oferta malsucedida

Em maio de 2012, a Rodovias do Tietê, concessionária que administra 406 
quilômetros de estradas no interior de São Paulo, tentou ser a primeira 
empresa a emitir uma debênture incentivada. No entanto, em razão da 
incerteza de investidores quanto à possibilidade de obter o benefício fiscal 
conferido pela Lei 12.431 com emissão que visava fazer o pagamento de 
notas promissórias emitidas anteriormente para pagamentos da outorga 
da concessão, a emissão não foi bem-sucedida, e a empresa teve que 
cancelar a oferta. 

Mai. 2012

Linha de Transmissão Montes Claros

Primeira emissão de debênture de projeto enquadada no Artigo 2º 

Inaugurando as emissões enquadradas no Artigo 2º da Lei 21.431, em 
15 de agosto de 2013 foi realizada a emissão de 25 milhões de reais pela linha 

de transmissão de Montes Claros, detida pela empresa Cobra, afiliada da 
ACS Group. A emissão tem vencimento em abril de 2019, com remuneração 

de 8,75% além da variação do IPCA. No curto histórico de debêntures de 
infraestrutura, a emissão de Montes Claros se destacou não somente por 

ter sido a primeira emissão enquadrada no Artigo 2º da Lei 12.431; a oferta 
foi distribuída integralmente para investidores pessoas física, sendo os 

títulos comprados na sua totalidade por clientes Private Wealth do BNPP.

Ago. 2012

Autoban 4ª Emissão 

Spread de 0% em relação ao título público federal

O potencial do artifício criado pelo governo só começou a ser revelado dois 
meses depois da emissão de Montes Claros, em outubro de 2012, quando a 

concessionária de rodovias Autoban emitiu 135 milhões de reais em 
debêntures enquadradas na Lei 12.431 com taxa de juros de 2,71% ao ano 

mais a variação da inflação medida pelo IPCA. Na data de emissão, a 
remuneração dessa debênture representava spread de 0% em relação ao 

título público federal de prazo equivalente. A debênture foi quase 
integralmente distribuída para investidores de varejo.

Out. 2012

Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart) 

O primeiro teste real de colocação de debênture incentivada

É importante salientar que, embora a emissão de Autoban tenha começado 
a revelar o potencial das debêntures de infraestrutura de baixar os custos 

de captação das empresas, o título de Autoban tinha volume de emissão 
reduzido, prazo de cinco anos e classificação de crédito excelente, por se  

tratar de projeto já em fase operacional, o que facilitou bastante sua 
distribuição e o fechamento da taxa da debênture.  Um teste mais real para o 

instrumento foi à emissão de debêntures de 750 milhões de reais da 
Concessionária Auto Raposo Tavares, rodovia de propriedade da Invepar, 

com classificação de risco inferior à obtida pela Autoban (A+) e prazo de 12 
anos. A distribuição do título, no entanto, foi bem-sucedida, com a 

demanda superando a oferta em 2,84 vezes, e remuneração ficando em 
5,80% mais a variação da inflação, medida pelo IPCA. A oferta de Cart 

também foi a primeira a atrair capital estrangeiro, com alocação pequena 
para investidores estrangeiros institucionais. 

Dez. 2012

Edição da Lei 12.715 – Alteração da Lei 12.431 

Esclarecimentos e melhorias na lei

Com o intuito de esclarecer alguns aspectos que suscitavam dúvidas na lei 
e trazer maior segurança aos emissores, agentes de distribuição e 
investidores, o governo federal editou a Lei 12.715, promovendo 
melhorias  na Lei 12.431, como  a permissão de emissão de debêntures de 
infraestrutura pelas holdings controladoras dos projetos de infraestrutura, 
a possibilidade de manutenção do tratamento tributário mesmo quando 
verificado o desenquadramento de projetos  e a possibilidade de emissão  
de debêntures de infraestrutura por parte de concessionárias,  
permissionárias e autorizatárias de serviços públicos. 

Set. 2012

Edição do Decreto 7.603

Regulamentação dos termos e condições para a aprovação de projetos de 
investimento considerados prioritários na área de infraestrutura, 
permitindo a aplicação prática dos termos e condições colocados no Artigo 
2º da Lei 12.431.

Set. 2011

Ecovias dos Imigrantes

Maior sucesso de distribuição de debênture incentivada até o momento 

Considerando o porte e remuneração, talvez o maior sucesso até o 
momento na distribuição de debêntures incentivadas tenha ocorrido na 
emissão da Ecovias dos Imigrantes. A empresa emitiu volume total de R$ 881  
milhões em debêntures incentivadas, a uma taxa de juros comparável 
às taxas de títulos públicos de duração equivalente. Trata-se de projeto já   
em estágio operacional, com classificação de risco da emissão também 
excelente (AAA) emitida pela Standard & Poors, de uma empresa já  
conhecida por investidores por já ter realizado emissões anteriores, com 
distribuição ampla  e alta alocação em investidores de varejo, os quais 
podem usufruir de todo o benefício tributário conferido pela lei.  

Abr. 2013

Rodovias do Tietê

Realização de oferta em meio a cenário conturbado

Depois de esclarecidas as dúvidas na lei, a empresa tentou novamente e 
conseguiu realizar a oferta, em meio a um cenário de alta volatilidade em 
virtude das preocupações do mercado quanto à velocidade de retirada dos 
estímulos monetários por parte do banco central americano. A captação da 
Rodovias do Tietê foi de volume considerável  (1.065 bilhões de reais), em 
um título com prazo de vencimento de 15 anos e remuneração de 8% 
acrescido da variação da inflação medida pelo IPCA. Embora tenha sido 
apresentada para investidores estrangeiros, diante do cenário adverso, a 
subscrição dos títulos acabou sendo quase integralmente realizada por 
investidores brasileiros.

Jun. 2013

Termelétrica Pernambuco III

Última emissão enquadrada no Artigo 2º da Lei 12.431 (até dez. 2013)

Com captação de R$ 300 milhões em título de quatro séries e prazo de 
vencimento de 12 anos, a Termelétrica Pernambuco III, em fase final de 

construção, controlada por duas empresas do Grupo Bolognesi, emitiu a 
última debênture incentivada do ano. Entre as emissões de debêntures de 

infraestrutura realizadas até o momento com esforços amplos de 
distribuição, a UTE Pernambuco III teve a maior remuneração: 

9,11% mais a variação da inflação medida pelo IPCA.

Nov. 2013

Fonte: Anbima.
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Financiamento de projetos

Antes de analisar as debêntures de projetos de infraestrutura emiti-
das desde a criação da Lei 12.431, é importante conceituar o que são 
debêntures de projeto. O conceito de debêntures de projetos se en-
quadra no contexto maior de financiamento de projetos, ou  project 

finance, definido como a captação de recursos para financiar um 
projeto de investimento de capital economicamente separável, no 
qual os provedores de recursos veem o fluxo de caixa vindo do pro-
jeto como fonte primária de recursos para atender ao serviço de seus 
empréstimos e dar retorno sobre o capital investido no projeto.

Duas importantes características diferenciam o project finance 
das outras formas convencionais de financiamento. Em primeiro lu-
gar, no project finance, o projeto de investimento é uma entidade 
jurídica separada de seus patrocinadores (sponsors), segregando o 
patrimônio, ativos e fluxo de caixa do projeto por meio de uma so-
ciedade de propósito específico (SPE). A segunda característica é 
que o projeto deverá, preferencialmente, ser autossustentável econo-
micamente. Isso significa que o fluxo de caixa esperado do projeto 
deverá ser a principal, ou única, fonte de recursos necessária para o 
cumprimento das obrigações financeiras da SPE. Para tanto, os pra-
zos de vencimento da dívida e dos títulos patrimoniais são projeta-
dos sob medida para as características do fluxo de caixa do projeto. 
A quantidade de dívida que um projeto pode assumir depende de sua 
capacidade e previsibilidade em servir sua dívida com o fluxo de 
caixa do projeto.

Outra importante característica do project finance é a alocação 
dos riscos do projeto entre agentes que tenham melhores condi-
ções de gerenciá-los. Conforme Bonomi e Malvessi (2004, p. 20), o 
 project finance “permite que as partes envolvidas em um empreen-
dimento possam realizá-lo, assumindo diferentes responsabilidades, 
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ou diferentes combinações de risco e retorno, de acordo com suas 
respectivas preferências”. Segundo os autores, uma das atividades 
primordiais do project finance é conhecer e dimensionar os riscos do 
projeto e, com base nisso, procurar medi-los para estabelecer instru-
mentos capazes de mitigá-los. 

A mitigação desses riscos pode se dar por meio da utilização de 
diferentes mecanismos, dentre os quais se podem destacar: (i) a es-
trutura contratual, por exemplo, um contrato de compra e venda de 
energia (take-or-pay) ou um contrato de Engineering, Procurement 
and Construction (EPC) lump sum turnkey; (ii) pacotes de seguros 
para determinados riscos, como riscos de engenharia (conhecidos 
como performance bonds) ou eventos de caso fortuito e força maior; 
e (iii) derivativos financeiros, como opções e futuros, que possibili-
tam a realização de hedges cambiais ou de taxas de juros. Esses mi-
tigadores têm como objetivo redistribuir o impacto de determinadas 
variáveis nas quais o projeto está exposto, oferecendo maior previsi-
bilidade e estabilidade ao fluxo de caixa disponível para repagar os 
provedores de capital do projeto.

Conforme Finnerty (1998), os credores do projeto, de modo geral, 
não estão dispostos a assumir riscos operacionais ou de construção 
significativos. Por isso, exigem que os patrocinadores (sponsors), 
ou outras partes envolvidas, ofereçam garantias de que: (i) o projeto 
será concluído ou, caso isso não ocorra, a dívida seja inteiramente 
quitada; (ii) o projeto, depois de concluído, vai gerar caixa suficiente 
para cobrir o serviço da dívida; e (iii) o projeto vai continuar pagan-
do o serviço da dívida mesmo se, por algum motivo, a operação do 
projeto for interrompida. 

Dentre as principais garantias e covenants exigidas pelos credo-
res, para cada situação descrita anteriormente, podem-se destacar:  
(i) compromisso dos bancos (por meio de fiança ou aval), dos 
 sponsors (por meio de fiança ou Equity Suport Agreement – ESA) 
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ou dos empreiteiros (por meio do contrato de EPC) em cumprir as 
obrigações da dívida caso o projeto não seja concluído; (ii) restrições 
a quaisquer retiradas de recursos da SPE que possam comprometer 
a capacidade do projeto em pagar suas dívidas, incluindo limites no 
pagamento de dividendos e a constituição de escrow-accounts que 
bloqueiam parte do caixa da SPE; e (iii) cessão aos financiadores de 
todas as receitas futuras, ativos e direitos emergentes do projeto e 
seguros para eventos de força maior, como desastres naturais.

Alguns exemplos recentes de emissões de debêntures de projeto 
no mercado doméstico (sem o enquadramento na Lei 12.431) são as 
ofertas de Rodovias das Colinas, Cachoeira Paulista Transmissora 
de Energia e Concessionária Rota das Bandeiras. 

Características das emissões realizadas

Embora todas as emissões mencionadas tenham sido enquadradas 
na Lei 12.431 como debêntures de infraestrutura, um exame mais 
detalhado permite verificar relevantes distinções entre as emissões, 
identificando variações consideráveis em suas características de 
 timing de emissão em relação à conclusão das obras dos projetos, 
pacotes de garantias, prazos de vencimento, investidores dos títulos 
e precificação. A análise a seguir, focada nas 14 emissões enquadra-
das no Artigo 2º da Lei 12.431, buscará “dissecar” essas emissões, 
examinando cada uma dessas características e apresentando seus 
pontos em comum, bem como suas diferenças.

Fase dos projetos e garantias

Talvez um dos aspectos mais importantes na avaliação de risco de 
debêntures de projetos de infraestrutura seja o risco de construção. 
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Projetos de infraestrutura envolvem obras de complexidades dis-
tintas, desde obras de construção de usinas hidrelétricas de grande 
porte até pequenas linhas de transmissão. Tal complexidade pode 
ocasionar atrasos na finalização da construção e, por consequên-
cia, atrasos na entrada em operação do projeto, prejudicando seu 
fluxo de caixa e pagamento do serviço da dívida dos titulares de 
debêntures emitidas por esses projetos. A dificuldade em analisar 
riscos de construção nos projetos de infraestrutura pode restringir a 
distribuição ampla de debêntures de projetos, por reduzir o público 
investidor potencial a somente aqueles que detêm o conhecimento e 
a estrutura operacional adequada para avaliação desses riscos.

Por concentrar a maior parte dos investimentos e obras do projeto, 
a fase de construção tem alta necessidade de recursos, próprios e de 
terceiros, sendo os últimos obtidos principalmente por meio da con-
tratação de financiamentos de longo prazo no BNDES. Conforme já 
mencionado, ciente da alta necessidade de recursos dos projetos de 
infraestrutura a serem implementados no país nos próximos anos, o 
governo buscou oferecer, por meio da criação da Lei 12.431, mais 
uma alternativa de captação para a fase de construção: as debêntures 
de infraestrutura. 

O Quadro 1 exibe as informações de fase do projeto bem como 
data estimada para finalização das obras. Buscou-se comparar as da-
tas esperadas de finalização das obras com as respectivas datas de 
emissão das debêntures, classificando os projetos no que tange a seu 
estágio operacional (construção ou operação) com base em informa-
ções disponíveis nos documentos públicos dos projetos, incluindo as 
escrituras das debêntures, os relatórios de rating das emissões, bem 
como outras fontes. Foram considerados projetos em construção7 
aqueles cujos documentos públicos mencionavam que se encontra-

7 Projetos em construção são frequentemente chamados de projetos greenfield.
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vam em fase de projeto e obras; da mesma forma, foram considera-
dos projetos em operação aqueles nos quais os documentos da emis-
são de debênture apontavam para obras de expansão, modernização 
ou melhoria da infraestrutura já instalada. 

Percebe-se, pela análise do quadro, que, até o fim de 2013, as emis-
sões de debêntures incentivadas para o financiamento de projetos 
em construção, principal foco do governo federal na concepção da 
Lei 12.431, totalizaram R$ 1.295 milhões, ou seja, somente 25,3% 
(aproximadamente) das emissões de debêntures de infraestrutura. Em 
outras palavras, a utilização do artifício criado recentemente pelo go-
verno se deu de forma dominante por projetos e empresas já operacio-
nais (74,7%), os quais têm naturalmente melhor acesso ao mercado de 
capitais pela estabilidade de previsibilidade de seus fluxos de caixa.

Quadro 1

Etapa dos projetos e garantias

Emissão Data de 
emissão

Estágio do 
projeto/

empresa*

Data 
estimada – 
finalização 

obras*

Espécie Volume  
(R$ milhões)

Linhas de 
transmissão de 
Montes Claros

15.8.2012 Construção 15.6.2013 Garantia real 25,0

ALL Malha Norte 25.9.2012 Operação - Quirografária 160,0

Autoban – 
quarta emissão

15.10.2012 Operação - Quirografária 135,0

Cart 15.12.2012 Operação - Garantia real 380,0

Santo Antônio 
Energia

27.12.2012 Construção 15.11.2015 Garantia real 420,0

IE Madeira 18.3.2013 Construção 31.8.2013 Garantia real 350,0

Ecovias 15.4.2013 Operação - Quirografária 881,0

Rodovias do 
Tietê

15.6.2013 Operação - Garantia real 1.065,0

(Continua)
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Emissão Data de 
emissão

Estágio do 
projeto/

empresa*

Data 
estimada – 
finalização 

obras*

Espécie Volume  
(R$ milhões)

Norte Brasil 
Transmissora de 
Energia

15.9.2013 Construção 15.4.2014 Garantia real 200,0

Comgás 15.9.2012 Operação - Quirografária 411,8

Autoban – 
quinta emissão

15.10.2013 Operação - Quirografária 450,0

Jauru 15.6.2013 Operação - Garantia real 39,0

Odebrecht 
Transport S.A. 

15.10.2013 Operação - Quirografária 300,0

Termelétrica 
Pernambuco III

15.11.2013 Construção 31.11.2013 Garantia real 300,0

Total    5.116,8

Volume emitido em projetos em construção  
(R$ milhões)

1.295,0

Volume emitido em projetos ou empresas já em 
operação (R$ milhões)

3.821,8

Fontes: Escrituras de emissão, relatórios de rating e prospectos das ofertas.
* Na data de emissão, de acordo com documentos da oferta.

Em relação às garantias concedidas nessas emissões, também é 
possível observar distinções claras entre as emissões realizadas, sen-
do pertinente dividir a amostra analisada em dois grupos. 

No primeiro, composto por algumas emissões de projetos já em 
estágio operacional, como Autoban (quarta e quinta), Ecovias e ALL 
Malha Norte,8 observam-se emissões da espécie quirografárias, sem 
qualquer segregação de bens da emissora para garantir os debentu-
ristas em caso de inadimplemento das obrigações da debênture por 
parte da emissora. São casos de emissões de projetos já em estágio 

8 A emissão de ALL Malha Norte contou com fiança corporativa da ALL.

(Continuação)
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maduro, com estabilidade na geração de caixa e histórico compro-
vado de desempenho. A mesma situação é observada na emissão 
de holding realizada pela Comgás, cuja ótima classificação de ris-
co fundamentada em indicadores de crédito adequados, sustentados 
por fluxos de caixa estáveis e previsíveis,9 permitiu a realização de 
emissão clean, ou seja, sem garantias (quirografária). 

O segundo grupo é composto por emissões de projetos ainda em 
fase de construção ou com histórico curto de desempenho. Nesse 
grupo, pode-se observar a concessão de garantias reais como for-
ma de assegurar aos debenturistas o cumprimento das obrigações 
financeiras e não financeiras das debêntures. Esses são os casos das 
emissões de Montes Claros, Cart, Rodovias do Tietê, Norte Brasil, 
Santo Antônio Energia, Interligação Elétrica do Madeira, bem como 
Jauru Transmissora de Energia. As garantias reais concedidas nessas 
emissões são chamadas de “garantias de projetos”, englobando es-
sencialmente o penhor ou alienação fiduciária das ações da emissora 
bem como a cessão fiduciária dos direitos emergentes da concessão. 

Todas as emissões do segundo grupo contaram com compartilha-
mento de garantias com o BNDES, com exceção das emissões de 
Rodovias do Tietê e Termelétrica Pernambuco III. Com o compar-
tilhamento de garantias, em caso de inadimplemento e consequente 
necessidade de execução das garantias, o debenturista fica em situa-
ção de igual senioridade ao BNDES, tendo a mesma preferência de 
direitos sobre essas garantias que Banco. 

Prazos de vencimentos e duração

O Gráfico 2 representa a distribuição dos prazos de vencimento das 
emissões de debêntures enquadradas no Artigo 2º da Lei 12.431. 

9 De acordo com o relatório de risco emitido por agência classificadora.
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Nesta subseção, as séries incentivadas foram consideradas isolada-
mente, com prazos de vencimento e duração sendo calculados para 
cada série.10

Gráfico 2

Histograma dos prazos de vencimento (em anos)
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Fonte: Escrituras de emissão.

Pode-se perceber pela visualização do Gráfico 2 a distribuição 
relativamente uniforme dos prazos de vencimento das debêntures 
de infraestrutura, com concentração maior de títulos com prazos 
de vencimento entre dez e 12,5 anos. Também é possível observar 
considerável variação na amostra analisada: nos últimos 1,3 anos 
de existência da lei, ocorreram emissões com prazos relativamente 
curtos (cinco anos), nos casos das emissões de Autoban e Comgás 
(segunda série), bem como emissões com prazos consideravelmente 
longos, nos casos das emissões das linhas de transmissão de Montes 
Claros (16,7 anos) e Jauru (17,5 anos), reforçando a característica de 
alta distinção entre os títulos emitidos por meio da lei criada. A mé-
dia ponderada por volume dos prazos de vencimento ficou em 10,84 
anos, superando consideravelmente o prazo médio das debêntures 

10 As emissões de Norte Brasil e Termelétrica Pernambuco tiveram duas e qua-
tro séries, respectivamente. Porém, por terem contado com processo único de 
bookbuilding e definição de preço, as séries de cada uma dessas emissões foram 
consideradas em conjunto.
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emitidas em 2013 no mercado doméstico, o qual foi de 5,7 anos.11 
Além disso, ressalta-se que o ano de 2013 teve o maior prazo médio 
dos últimos dez anos, perdendo somente para 2008 (6,3 anos).

Outra métrica geralmente utilizada em conjunto com o prazo de 
vencimento é a duração. Duração é a uma medida de sensibilida-
de dos preços de um título de renda fixa para mudanças nas taxas 
de juros. Em outras palavras, ela busca avaliar a variação do preço 
do título decorrente de uma variação no retorno exigido. Tendo em 
vista que as debêntures de infraestrutura, assim como as Notas do 
Tesouro Nacional – Série B (NTN-B), são em quase sua totalidade 
(com exceção da emissão de ALL Malha Norte, como será mostrado 
na próxima seção) indexadas em índices de inflação, geralmente no 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ao longo 
do artigo, a métrica de duração apresentada deve ser interpretada 
como a duração real do título, medindo a sensibilidade do preço às 
mudanças nos retornos reais exigidos.12 

A média ponderada da duração real dessas emissões foi de 6,72, 
conforme explicitado na Tabela 2. No contexto do mercado de de-
bêntures de infraestrutura, a métrica de duração tem importância 
especial, já que, além de ajudar na mensuração do risco de taxa de 
juros do título, é ela que determina o benchmark de título público 
federal sobre o qual as emissões serão precificadas, conforme será 
mais bem explicado posteriormente neste artigo.

11 A estatística de prazo médio das debêntures emitidas em 2013 foi calculada 
pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capi-
tais (Anbima) e disponibilizada por meio de seu Boletim Anbima Mercado de 

Capitais. É necessário expor que o número calculado pela Anbima considera, 
em sua metodologia de cálculo, a primeira repactuação do título. As debêntures 
enquadradas no Artigo 2º da Lei 12.431, aqui analisadas, foram excluídas da 
amostra para cálculo da estatística.

12 Especificamente, é utilizada a duração Macaulay.
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Tabela 2

Prazos de vencimento e duração

Emissão Volume Duração Prazo de 
vencimento 

(anos)

Linhas de transmissão de Montes Claros 25,00 12,86 16,70

ALL Malha Norte 160,00 5,73 8,00

Autoban – quarta emissão 135,00 4,26 5,00

Cart – primeira série 380,00 7,93 12,00

Santo Antônio Energia 420,00 6,15 10,00

Interligação Elétrica do Madeira 350,00 7,02 12,00

Ecovias – primeira série 200,00 5,86 7,00

Ecovias – segunda série 681,00 8,31 11,00

Tietê 1.065,00 7,44 15,00

Norte Brasil 200,00 7,43 14,00

Comgás – segunda série 269,34 3,71 5,00

Comgás – terceira série 142,47 5,60 7,00

Autoban – quinta emissão 450,00 4,48 5,00

Jauru 39,00 10,38 17,50

Odebrecht Transport S.A. 300,00 8,59 12,00

Termelétrica Pernambuco III 300,00 4,89 12,00

Média ponderada por volume 6,72 10,84

Fonte: Escrituras de emissão.

Investidores

Antes de discutir a distribuição das debêntures de infraestrutura 
para os diferentes tipos de investidores, é necessário contextua-
lizar brevemente a regulação da CVM para ofertas públicas de 
valores mobiliários.

As ofertas públicas de debêntures de infraestrutura podem ser rea-
lizadas com esforços amplos de distribuição ou esforços restritos de 
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distribuição. As ofertas com esforços amplos de distribuição são regi-
das pela Instrução 400 da CVM (ICVM 400) e podem ser destinadas 
aos investidores de varejo. Por esse motivo, a ICVM 400 solicita o 
registro prévio da oferta e demanda o cumprimento de uma série de 
requisitos, visando à proteção dos interesses e ao tratamento equita-
tivo dos investidores, com divulgação ampla e transparente de infor-
mações relevantes sobre o valor ofertado, principalmente por meio do 
documento de prospecto da oferta. Para fazer uma oferta no âmbito da 
ICVM 400, é necessário que a companhia seja de capital aberto.

Por outro lado, ofertas de debêntures de infraestrutura realizadas 
com esforços restritos de distribuição são regidas pela Instrução 476 
da CVM (ICVM 476), a qual dispensa seu registro prévio na CVM. 
Nessas ofertas, são permitidas emissões por empresas de capital fe-
chado, porém o título pode ser apresentado a, no máximo, cinquenta 
investidores qualificados, dos quais somente vinte poderão subscre-
ver o valor ofertado. Trata-se, resumidamente, de uma modalidade 
de distribuição mais célere e menos onerosa financeiramente.13 Por 
esses motivos, desde sua criação ela obteve considerável aceitação 
perante os participantes do mercado, com volumes crescentes de 
ofertas enquadradas nessa instrução nos últimos anos.14

13 De acordo com fontes de mercado, uma oferta de R$ 100 milhões realizada no 
âmbito da ICVM 400 tem custos fixos de R$ 606,9 mil, enquanto por meio da 
ICVM 476 a mesma oferta teria custos fixos de R$ 204 mil. Vale salientar que 
estes não incluem as comissões cobradas pelo banco coordenador das ofertas, 
as quais estão presentes nas emissões realizadas tanto pela ICVM 400 como 
pela ICVM 476 e geralmente são parcela relevante do custo total de uma oferta 
pública de debêntures.

14 A título informativo, de acordo com o Boletim Anbima Mercado de Capitais 

(de dezembro de 2013), somente no ano de 2013, as ofertas de debêntures com 
dispensa de registro na CVM (ICVM 476) somaram R$ 55,2 bilhões, com-
parativamente ao valor de R$ 11 bilhões em ofertas registradas (ICVM 400). 
Ressalta-se que algumas dessas ofertas são realizadas sem esforço de distri-
buição a mercado, sendo similares a operações de crédito, porém realizadas 
por meio de debêntures.
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A Tabela 3 mostra o enquadramento nas instruções CVM 400 e 
476 de cada uma das ofertas. Percebe-se, pela análise dessa tabela, 
que houve uma divisão igual: sete emissões foram realizadas no âm-
bito da instrução 400, ou seja, com esforços amplos de colocação, e 
sete emissões foram realizadas no âmbito da instrução 476. No que 
tange à escolha da modalidade de distribuição (ICVM 400 ou ICVM 
476), alguns aspectos merecem ser mencionados.

Em primeiro lugar, analisando a Tabela 3 em conjunto com o 
Quadro 1, verifica-se que a captação por meio da ICVM 476 foi 
utilizada por alguns projetos em estágio de construção (linhas de 
transmissão de Montes Claros, Santo Antônio, Interligação Elétrica 
Madeira e Norte Brasil). É possível que esses projetos tenham opta-
do por distribuições restritas por razões relacionadas à dificuldade 
de análise; conforme mencionado anteriormente, a complexidade de 
avaliação dos riscos de construção desses projetos pode dificultar 
tentativas de distribuições amplas dos títulos, já que investidores 
menos sofisticados (em especial os investidores de varejo) de forma 
geral não dispõem de conhecimento para analisar riscos de constru-
ção de projetos de infraestrutura. Mirando exclusivamente o público 
de investidores qualificados e mais sofisticados, emissores com pro-
jetos em construção podem em alguns casos entender que a moda-
lidade de esforços restritos de distribuição atende adequadamente a 
suas necessidades.

Além disso, também se nota que a ICVM 476 foi utilizada por 
ofertas de porte pequeno (LT Montes Claros e Jauru). A utilização da 
ICVM 476 em emissões de menor porte está provavelmente relacio-
nada com a busca, por parte das empresas, de minimização dos cus-
tos de emissão. Em outras palavras, captações de valores reduzidos 
não justificam gastos consideráveis em esforços amplos de venda 
dos títulos ofertados. Por outro lado, a análise da Tabela 3 mostra 
que as ofertas de debêntures de infraestrutura de portes maiores ti-
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veram notada preferência por distribuições com esforços amplos de 
venda e regidas pela ICVM 400.

Por fim, destaca-se que todos os emissores que se utilizaram da 
ICVM 476 são empresas de capital fechado, as quais, mesmo que 
tivessem o interesse, não poderiam emitir debêntures com o amparo 
da ICVM 400 sem passar pelo processo de abertura de capital, con-
forme já mencionado nesta mesma subseção.

A Tabela 3 também apresenta a participação de investidores 
pessoas físicas e investidores estrangeiros nas ofertas de debên-
tures incentivadas, obtida nos anúncios de encerramento das 
ofertas e com os bancos coordenadores. Conforme explicado an-
teriormente neste artigo, a Lei 12.431 criou incentivos tributários 
para investidores estrangeiros e pessoas físicas no investimento 
em títulos de renda fixa emitidos com o objetivo de captar recur-
sos para financiar investimentos de infraestrutura. No entanto, 
como pode ser visualizado na tabela, considerando somente as 
ofertas em que as informações sobre alocação dos investidores 
estavam disponíveis,15 apenas 37,3% dos recursos captados fo-
ram comprados por pessoas físicas e parcela ainda menor foi des-
tinada a investidores estrangeiros (4%).16 Diante desse quadro 
consolidado, é interessante analisar possíveis explicações para 
essa alocação limitada para pessoas físicas e investidores estran-
geiros. Algumas razões possíveis são:

15 Não foi possível obter os dados de alocação das ofertas de ALL Malha Nor-
te, Santo Antônio Energia e Interligação Elétrica do Madeira e Odebrecht 
 Transport S.A. Contudo, como essas ofertas tiveram esforços restritos de distri-
buição, acredita-se que investidores de varejo e estrangeiros não tiveram parti-
cipação elevada nessas ofertas.

16 É importante fazer a ressalva que, antes de distribuir os títulos para pessoas 
físicas, alguns bancos e corretoras (investidores institucionais) podem comprar 
o título em suas carteiras. Tal situação pode distorcer o percentual efetivamente 
distribuído para pessoas físicas.
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i. Limitações relacionadas às ofertas com esforços restritos 

de distribuição. Como mencionado, as ofertas com esforços 
restritos de colocação podem somente ser destinadas a investi-
dores qualificados, impossibilitando a distribuição para inves-
tidores de varejo. Além disso, em ofertas de porte relevante, 
como Santo Antônio Energia (R$ 420 milhões), Interligação 
Elétrica do Madeira (R$ 350 milhões) ou mesmo Norte Brasil 
Transmissora de Energia (R$ 200 milhões), a restrição de subs-
crição por apenas vinte investidores dificulta a participação de 
investidores pessoas físicas, tendo em vista o elevado ticket 

médio da oferta. No caso de Santo Antônio, por exemplo, o 
investidor médio teria que investir R$ 21 milhões no título, o 
que poderia ser considerado um ticket médio elevado. 

ii. Investidores estrangeiros requerem remunerações superio-

res aos investidores domésticos. Além dos riscos do projeto 
precificados por todos os investidores, investidores estrangei-
ros que não têm exposição a títulos denominados em real tam-
bém avaliam e precificam outros riscos, como o risco de uma 
eventual depreciação da moeda brasileira. Embora algumas 
ofertas tenham realizado esforço de vendas no exterior, como 
as ofertas de Rodovias do Tietê, Ecovias e Cart, a participação 
do investidor estrangeiro foi limitada, pois, para justificar a ex-
posição a riscos superiores, esses investidores frequentemente 
precisam de taxas superiores aos investidores domésticos, tor-
nando-os menos competitivos nos processos de bookbuilding. 

iii. Alto apetite de investidores institucionais domésticos pe-

las emissões. Seja pelas remunerações atrativas das debêntu-
res de infraestrutura, seja pela possibilidade de distribuição 
desses títulos por meio de fundos de investimento, investido-
res institucionais como bancos, gestores de recursos e fundos 
de pensão têm mostrado alto apetite e competitividade nos 
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processos de bookbuilding, ganhando bastante espaço nas 
ofertas e, indiretamente, reduzindo a alocação final de inves-
tidores pessoas físicas.

Tabela 3

Distribuição das debêntures de infraestrutura 

Emissão Instrução 
CVM

% alocado 
em pessoas 

físicas

% alocado em 
investidores 
estrangeiros

% alocado 
em outros 

investidores

Volume  
(R$ milhões)

Linhas de 
transmissão de 
Montes Claros

476 100,0 0 0 25

ALL Malha Norte 476 ND ND ND 160

Autoban – 
quarta emissão

400 91,0 0 9 135

Cart 400 15,0 19 66 380

Santo Antônio 
Energia

476 ND ND ND 420

Interligação 
Elétrica Madeira

476 ND ND ND 350

Ecovias 400 39,0 8 53 881

Rodovias do 
Tietê

400 14,0 3 83 1.065

Norte Brasil 
Transmissora 
de Energia

476 0,5 0 100 200

Comgás 400 73,0 0 27 412

Autoban – 
quinta emissão

400 99,0 0 1 450

Jauru 476 23,0 0 77 39

Odebrecht 
Transport S.A.

476 9,3 0 0 300

Termelétrica 
Pernambuco III

400 24,0 0 76 300

Total emitido (excl. ALL Malha Norte, Santo Antônio e 
Interligação Elétrica Madeira)

4.187

Volume alocado para pessoas físicas 37 1.556

Volume alocado para investidores estrangeiros 4 169

Fonte: Elaboração própria, com base nos anúncios de encerramento das ofertas e 
bancos coordenadores.
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Remuneração e spread sobre títulos públicos federais

Para examinar os preços dessas emissões, utilizou-se o spread cal-
culado pela diferença entre a remuneração da debênture e a taxa do 
título público federal comparável. Os spreads sobre os títulos públi-
cos federais equivalentes demandados pelos investidores em inves-
timentos em debêntures de infraestrutura são exibidos na Tabela 4. 
Para propósitos de apresentação da tabela, foi utilizado o código de 
negociação dos ativos.

Em primeiro lugar, deve-se mencionar que, com exceção das 
emissões que não obtiveram classificação de risco elaborada por 
agência especializada (casos de Montes Claros, Santo Antônio 
Energia e Interligação Elétrica do Madeira), todas as emissões en-
quadraram-se na categoria de grau de investimento, ou seja, supe-
rior à BBB-. A pior classificação de risco de uma debênture de in-
fraestrutura até o momento foi obtida pela emissão da ALL Malha 
Norte (A), mas em alguns casos as emissões obtiveram excelentes 
classificações de risco (AAA, nos casos das duas emissões de Au-
toban e da emissão de Ecovias).

Tabela 4

Precificação das debêntures de infraestrutura

Emissão Duração Data do 
book

Rating NTN-B 
comparável*

Remuneração 
(%)

Taxa 
indicativa 

(%)

Spread 
(%)

Linhas de 
transmissão de 
Montes Claros

12,86 21.9.2012 N/D 2035 8,75 4,23 4,52

ALL Malha Norte 5,73 25.9.2012 A 2021 10,10 9,26 0,84

Autoban – 
quarta emissão

4,26 10.10.2012 AAA 2016 2,71 2,70 0,01

Cart 7,93 12.12.2012 A+ 2023 5,80 3,39 2,41

Santo Antônio 
Energia

6,15 27.12.2012 N/D 2020 6,20 3,09 3,11

Interligação 
Elétrica Madeira

7,02 18.3.2013 N/D 2022 5,50 3,80 1,70

(Continua)
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Emissão Duração Data do 
book

Rating NTN-B 
comparável*

Remuneração 
(%)

Taxa 
indicativa 

(%)

Spread 
(%)

Ecovias – 
primeira série

5,86 16.4.2013 AAA 2020 3,80 3,80 0,00

Ecovias – 
segunda série

8,31 16.4.2013 AAA 2024 4,28 4,08 0,20

Rodovias do Tietê 7,44 19.6.2013 AA 2024 8,00 5,84 2,16

Norte Brasil 7,43 17.9.2013 AA+ 2023 7,15 5,60 1,55

Comgás – 
segunda série

3,71 25.9.2013 AA+ 2018 5,10 5,10 0,00

Comgás – 
terceira série

5,60 25.9.2013 AA+ 2020 5,57 5,26 0,31

Autoban – 
quinta emissão

4,48 27.9.2013 AAA 2017 4,88 4,91 (0,03)

Jauru 10,38 18.11.2013 AA- 2030 8,00 5,71 2,29

Odebrecht 
Transport S.A.**

8,59 22.10.2013 A+ 2024 7,32 5,68 1,64

Termelétrica 
Pernambuco III

4,89 3.12.2013 AA+ 2020 9,11 6,36 2,75

Fontes: Anbima, relatórios de rating e escrituras de emissão.
* No caso da emissão de ALL Malha Norte, o título de referência é a 
NTN-F.
** A emissão da Odebrecht Transport S.A., de acordo com escritura de 
emissão, ocorreu com deságio na subscrição, oferecendo aos debenturistas 
rentabilidade total (yield) de 7,32%, acrescida da variação do IPCA, 
embora os juros remuneratórios da debênture tenham sido fixados em 
6,7%. Com isso, foi considerada no cálculo a rentabilidade total, incluindo 
ganho de capital na subscrição juntamente com cupom da debênture.

 Como pode ser observado na Tabela 4, o spread de risco em 
relação aos títulos públicos variou consideravelmente entre as 
emissões, atingindo 4,52% no caso da emissão de Montes Cla-
ros e, em outros, (0,03%), no caso da emissão mais recente de 
 Autoban. A pequena amostra de debêntures de infraestrutura 
emitidas até o momento impossibilita a construção de curvas 
que conjuguem os spreads de risco em relação às métricas de 
duração e rating e fragiliza análise aprofundada sobre a remune-
ração dos títulos. Todavia, no que se refere ao aspecto de preci-
ficação, exame cuidadoso da tabela permite separar as emissões 

(Continuação)
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em dois grupos: emissões que são realizadas com esforços amplos 
e restritos de distribuição. Emissões que conseguiram acessar de 
forma ampla os investidores pessoas físicas, plenamente beneficia-
dos pela lei (com 0% de alíquota de imposto de renda), obtiveram 
precificações consideravelmente melhores que as emissões com 
esforços restritos. A média dos spreads em emissões realizadas no 
âmbito ICVM 400 foi de 0,87%; na ICVM 476, esse número fica em 
2,24%.17 Entretanto, conforme já comentado, a realização de uma 
oferta com esforços amplos de distribuição é mais aplicável para al-
guns casos, em específico nas ofertas de porte maior e já em estágio 
operacional ou próximas a entrar nesse estágio.

Ressalta-se que a formação de preços desses títulos não se am-
para somente nas características intrínsecas do título e da oferta. 
O cenário econômico e a volatilidade do mercado no momento da 
precificação também afeta, de forma relevante, a determinação das 
taxas das debêntures. O Gráfico 3 tenta ilustrar esse efeito, apresen-
tando a volatilidade do índice IMA B5+18 desde agosto de 2012, bem 
como as emissões realizadas no âmbito da ICVM 400, o rating das 
emissões, o spread em relação ao título público federal de duração 
equivalente e a demanda aproximada dos investidores em relação à 
quantidade de títulos ofertados.19

17 É importante fazer ressalva que a simples média aritmética dos spreads é uma 
medida limitada, pois ela desconsidera o fato de os títulos terem duração, rating 
e outras características possivelmente bastante distintas.

18 O índice IMA B5+ foi criado pela Anbima e é composto por notas do Tesouro 
Nacional da série B de prazo de vencimento de cinco anos ou mais. A volatili-
dade foi calculada com base no desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 
21 dias do índice, para depois ser anualizada.

19 A demanda dos investidores em relação aos títulos ofertados é simplesmente a 
divisão do volume demandado pelo volume efetivamente ofertado. Por exem-
plo, uma demanda de “2x o book” significa que houve demanda de investidores 
superior em duas vezes à quantidade de títulos ofertada. As informações de 
demanda são obtidas nos bancos coordenadores.
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Gráfico 3

Volatilidade de mercado e emissões de debêntures  

de infraestrutura

Fontes: Economática, escrituras de emissão, relatórios de rating e Anbima.

Percebe-se, pela análise do gráfico, que a emissão de Rodovias 
do Tietê ocorreu em momento de alta volatilidade, próximo a dis-
curso realizado pelo presidente do banco central americano, o qual 
realçou as incertezas dos participantes do mercado relacionadas à 
velocidade de retirada dos estímulos monetários na economia nor-
te-americana. Embora possam ter existido outros fatores intrínsecos 
à emissão relacionados à duração ou ao risco de crédito que possam 
também ter influenciado, é razoável acreditar que a alta volatilidade 
de mercado no momento da emissão de Rodovias do Tietê afetou 
diretamente a formação de preço em seu processo de bookbuilding. 
A demanda desse título foi inferior à oferta20 e o spread dessa emis-
são em relação ao título público federal foi de 2,16%, consideravel-
mente superior ao spread médio de outras emissões de debêntures 

20 Tendo sido estruturada em regime de garantia firme de subscrição, em razão de 
a demanda ter sido inferior à oferta de títulos, a emissão contou com o exercício 
da garantia firme prestada pelos bancos coordenadores da oferta.
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de infraestrutura realizadas com esforços amplos de distribuição, o 

qual se situa próximo a 0,87%.

Iniciativas do BNDES para o desenvolvimento do 
mercado de debêntures de infraestrutura

Desde 2006, o BNDES vem apoiando o desenvolvimento do mer-

cado doméstico de títulos privados de renda fixa e recentemente 

tem tomado algumas iniciativas voltadas especificamente para fo-

mentar a participação de capital privado no financiamento de pro-

jetos de infraestrutura. Nesse contexto, podem-se destacar quatro 

grandes iniciativas por parte do Banco visando atingir esses obje-

tivos, que serão descritas a seguir: (i) a criação do produto Debên-

tures Simples em Ofertas Públicas, (ii) a criação da modalidade 

Debêntures de Projetos de Infraestrutura, (iii) a adoção de cláu-

sulas de vencimento cruzado e compartilhamento de garantias e  

(iv) a troca de índice de cobertura do serviço da dívida e mudanças 

no sistema de amortização do financiamento de longo prazo.

Criação do produto Debêntures Simples em  

Ofertas Públicas

A atuação do BNDES no mercado de debêntures simples se iniciou 

em 2006, quando a Diretoria do Banco criou, em suas políticas opera-

cionais, o produto BNDES Debêntures Simples em Ofertas Públicas, 

buscando, em sua essência, promover o desenvolvimento do mercado 

de renda fixa e a adoção de boas práticas de distribuição e negociação 

em ofertas públicas. Essencialmente, o produto criado condiciona a 

participação do BNDES na subscrição dos títulos ao atendimento de 
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uma série de critérios na estruturação da oferta pública de debêntu-

res, os quais se dividem em critérios obrigatórios e adicionais. 

Os critérios obrigatórios para a participação do BNDES na 

oferta incluem a contratação de formadores de mercado, a ado-

ção de procedimentos transparentes de precificação e distribuição 

( bookbuilding), a vedação de remuneração atrelada à “% do DI” e 

vedação de resgate antecipado com prazo inferior a seis anos. Os 

critérios adicionais, que definem o tamanho máximo da participação 

do BNDES nas ofertas, incluem aspectos relacionados a esforços 

de distribuição para investidores de varejo, destinação dos recursos 

captados com a oferta associada a investimentos em ativos fixos ou 

reestruturação societária, remuneração prefixada dos títulos, ou in-

dexada no IPCA ou taxa flutuante e prazos de vencimento superiores 

a 24 meses.

No período compreendido entre os anos de 2009 e 2013, o 

 BNDES realizou aproximadamente R$ 4 bilhões de investimentos 

com o produto BNDES Debêntures Simples em Ofertas Públicas.

Criação da modalidade Debêntures de Projetos  

de Infraestrutura

Em junho de 2013, a Diretoria do BNDES aprovou alteração no pro-

duto BNDES Debêntures Simples em Ofertas Públicas que incluiu 

nova modalidade, chamada de Debêntures de Projetos de Infraes-

trutura.21 A modalidade criada tem como objetivo apoiar emissões 

21 Nota para esclarecimento: com a inclusão da nova modalidade, o produto 
 BNDES Debêntures Simples em Ofertas Públicas passou a ter duas modalida-
des: além da recém-criada modalidade Debêntures de Projetos de Infraestrutu-
ra, foi criada a modalidade Debêntures de Mercado, englobando as políticas já 
existentes do produto. 
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de debêntures de valor total até R$ 300 milhões, dos setores de ener-
gia, logística e transportes, saneamento e mobilidade urbana. Trata-
-se de atuação complementar à existente, apoiando de forma efetiva 
emissões de porte menor com maior dificuldade de acesso ao mer-
cado de capitais em condições favoráveis de custos e prazos.22

O objetivo do Banco, com a criação dessa modalidade, é compor 
carteira de debêntures que será posteriormente distribuída por meio da 
venda de cotas de fundos de investimentos estruturados pelo BNDES. 
O conceito é simples: promover distribuição ampla de debêntures 
de porte pequeno que têm baixo acesso ao mercado e distribuição 
restrita, estimulando a participação de investidores privados nos 
projetos de infraestrutura por meio da compra de cotas de fundos 
lastreados nesses títulos. O fundo de investimento seria enquadrado 
no Artigo 3º da Lei 12.431, o qual estende o benefício tributário de 
isenção de Imposto de Renda para investidores estrangeiros e pessoas 
físicas em investimentos em cotas de fundos de investimento lastrea-

das em debêntures enquadradas no Artigo 2º da Lei 12.431.

O BNDES não está sozinho nesse tipo de iniciativa. Em 20 de de-
zembro de 2013, a CVM concedeu registro ao Fundo de Investimen-
to em Direitos Creditórios (FIDC) BB Votorantim Highland Infraes-
trutura. De acordo com o prospecto da emissão, o fundo criado pelo 
Banco do Brasil e Banco Votorantim pretende realizar oferta de até   
R$ 300 milhões, intencionando utilizar os recursos captados para 
adquirir debêntures de projetos prioritários, bem como outros ati-
vos. Embora seja, em 25 de dezembro de 2013, o único FIDC que 
já tenha obtido registro na CVM de fundo com foco na aquisição de 
debêntures de infraestrutura, sabe-se que outras instituições estão 
se movimentando para formar fundos que também se beneficiem 

22 Mais informações podem ser obtidas em: <http://www.bndes.gov.br/
SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Renda_Variavel/
BNDES_Debentures_Simples/>.  
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dos estímulos tributários conferidos pelo Artigo 3º da Lei 12.431. 

Em menor escala, o Banco Bradesco anunciou captação de R$ 20 

milhões a R$ 50 milhões, voltada primariamente para clientes de 

altíssima renda, do primeiro fundo destinado a debêntures de infra-

estrutura. Segundo reportagem veiculada no Valor Econômico em 

março de 2013, as gestoras de recursos do Itaú, Banco do Brasil, 

Caixa, Santander, BNP Paribas, Rio Bravo e BRZ também se pre-

paravam, no momento da reportagem, para lançar esses fundos. Tal 

movimento reflete a percepção de alguns agentes de mercado de 

que, diante da dificuldade de realização de ofertas de debêntures 

com esforço de distribuição para investidores de varejo nos projetos 

de infraestrutura, a distribuição de cotas de fundos de investimento 

lastreados em debêntures de infraestrutura pode ser uma boa alterna-

tiva para aumentar a participação de investidores pessoas físicas no 

financiamento de projetos de infraestrutura. 

Adoção de cláusula de vencimento cruzado e 

compartilhamento de garantias

Em linha com as iniciativas do governo federal de promover o de-

senvolvimento do mercado de capitais de títulos de renda fixa com 

alternativa para o financiamento de projetos de infraestrutura, prin-

cipalmente representadas pela edição da Lei 12.431, em julho de 

2012 a Diretoria do BNDES aprovou algumas medidas com o obje-

tivo conferir maior segurança ao investidor de debêntures.

Na primeira delas, o BNDES passou a incluir em seus contratos 

de financiamento cláusulas de vencimento cruzado com as debên-

tures emitidas pelos projetos. Com essas cláusulas, em situação de 

inadimplemento de qualquer obrigação das debêntures, o BNDES 

tem a faculdade de declarar o vencimento antecipado de seus con-
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tratos de financiamento não somente com o projeto em questão, mas 

também com os financiamentos aos outros projetos do mesmo grupo 

econômico. A inclusão dessa cláusula aumenta consideravelmente o 

custo percebido, pelo emissor, de inadimplir em quaisquer de suas 

obrigações com a debênture.

Adicionalmente, o BNDES passou de forma mais frequente a 

compartilhar as garantias de seus contratos de financiamento. Com 

isso, o debenturista passou a contar com as garantias reais do proje-

to, as quais geralmente incluem o penhor das ações da empresa e a 

cessão fiduciária dos direitos creditórios do projeto. 

Troca do índice de cobertura do serviço da dívida e 

mudança no sistema de amortização

O BNDES também identificou algumas oportunidades de estímulo 

às emissões de debêntures com a modelagem financeira dos pro-

jetos. O Banco passou a permitir, em alguns projetos, a troca do 

índice de cobertura do serviço da dívida (ICSD) de 1,3 para 1,2 caso 

a empresa emita debêntures. O ICSD é um índice que mede a capa-

cidade de pagamento do serviço da dívida da empresa e é calculado 

pela divisão da geração de caixa operacional pelo serviço da dívi-

da, com base nas demonstrações financeiras.23 Em financiamentos 

estruturados pelo BNDES sob a forma de project finance, o ICSD 

projetado para cada ano da fase operacional do projeto seria de no 

mínimo 1,3x, efetivamente conferindo restrição de alavancagem 

23 Um exemplo de cálculo do ICSD pode ser o seguinte:

(A) Geração de caixa = (+) EBITDA (-) Imposto de Renda (-) contribuição social 
(+/-) variação de capital de giro

(B) Serviço da dívida = (+) amortização de principal (+) pagamento de juros

(C) Índice de cobertura do serviço da dívida (ICSD) = (A) / (B)
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máxima para o projeto. Com a flexibilização do índice para patamar 

mais baixo, a empresa consegue conferir maior alavancagem a seu 

projeto, reduzindo a necessidade de aporte de capital próprio e me-

lhorando a taxa de retorno dos acionistas.

Ademais, o BNDES anunciou recentemente as condições de 

apoio para os projetos vencedores dos leilões de transmissão e de 

energia nova no ambiente de contratação regulado previstos para o dia 

13 de dezembro de 2013. Tais condições seguiram o mesmo padrão já 

adotado para os projetos vencedores do leilão de transmissão de 14 de 

novembro de 2013 e dos leilões de energia nova e de energia de reser-

va ocorridos em agosto e novembro de 2013. As condições incluíram, 

além da flexibilização do índice de cobertura para 1,2, o benefício adi-

cional da possibilidade de utilização do Sistema de Amortização Price 

no financiamento do BNDES, caso o projeto emita debêntures de in-

fraestrutura. A utilização desse sistema de amortização alivia o fluxo 

de caixa dos projetos (principalmente nos anos iniciais), permitindo a 

estruturação de debêntures com fluxo de pagamentos mais uniformes, 

sem necessidade de carência de juros e eventualmente em montantes 

maiores do que os que seriam emitidos caso fosse adotado o Sistema 

de Amortizações Constantes (SAC), o qual implica em parcelas maio-

res (porém decrescentes) nos primeiros anos do projeto.

Mercado de títulos privados de renda fixa: 
contração em 2013

Conforme explicitado anteriormente, a Lei 12.431 foi criada em 

junho de 2011, passando por uma série de melhorias até a viabi-

lização da primeira emissão enquadrada no Artigo 2º (linhas de 

transmissão de Montes Claros), em agosto de 2012. Em vista dis-

to, o ano de 2013 foi o primeiro ano completo em que a Lei 12.431 
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pôde ser operacionalizada; por outro lado, a conjuntura econô-

mica desse ano foi extremamente desfavorável. De acordo com o 

Boletim Anbima Mercado de Capitais, a reversão do processo de 

queda das taxas básicas de juros e o aumento na volatilidade dos 

indicadores ao longo do ano fizeram com que os volumes capta-

dos por meio de títulos de renda fixa caíssem, na comparação dos 

períodos de janeiro a dezembro de 2012 e 2013, conforme apre-

sentado na Tabela 5.

Tabela 5

Captações com títulos privados de renda fixa –  

comparativo 2012 e 2013 (em R$ milhões)

Valor mobiliário Período de  
jan. 2013 a dez. 2013

Período de  
jan. 2012 a dez. 2012

Variação 
(%)

Debêntures 66.136 89.578 (26)

Debêntures leasing 20.000 35.000 (43)

FIDCs 5.923 6.359 (7)

Notas promissórias 20.809 22.652 (8)

Certificados de Recebível 
Imobiliários

14.480 10.406 (39)

Total 109.933 145.338 (22)

Fonte: Anbima.

Conforme a Tabela 5, os volumes captados por meio de debêntu-

res simples caíram 26% no comparativo 2012-2013. Dessa forma, 

qualquer conclusão acerca do supostamente baixo volume captado 

por meio de debêntures de infraestrutura deve levar em considera-

ção que o mercado doméstico de títulos privados de renda fixa, de 

forma geral, passou por contração em 2013. Tal contração foi, sem 

dúvida, reflexo do movimento de subida das taxas de juros, o qual 

pode ser visualizado no Gráfico 4.
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Gráfico 4

Taxa da NTN-B 2022

Fonte: Anbima.

Para ilustrar a subida nas taxas de juros da economia, foi utili-

zada a taxa da NTN-B, com vencimento em 2022, título que baliza 

a precificação de emissões de prazos mais longos indexados a ín-

dices de inflação, como é o caso das debêntures de projetos de in-

fraestrutura. Como pode ser percebido pela análise do Gráfico 4, a 

taxa da NTN-B 2022 subiu de forma considerável ao longo do ano, 

saindo de patamares próximos a 3,25% para patamares próximos a 

6,5%, em dezembro de 2013. Além disso, em alguns meses do ano, 

a taxa do título variou consideravelmente; no período entre maio 

e julho de 2013, a taxa do título oscilou entre valores próximos a 

3,7% e 5,7%. Dessa forma, tanto o movimento geral de subida das 

taxas como a alta volatilidade implicou em desestímulo às emis-

sões de debêntures. 
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Perspectivas para debêntures de infraestrutura

Em outubro de 2013, o BNDES publicou o boletim Perspectivas de 

Investimentos, evidenciando panorama de investimentos em indús-
tria e infraestrutura para o quadriênio de 2014-2017. O mapeamento 
é realizado pelo Grupo de Trabalho do Investimento do BNDES, 
abrangendo projetos e planos estratégicos de empresas apoiadas ou 
não pela instituição. Os números dos setores de infraestrutura são 
apresentados na Tabela 6.

Tabela 6

Investimentos esperados para os próximos anos  

(em R$ bilhões do primeiro trimestre de 2013)

Setor 2009-2012 2014-2017 Variação (%)

Logística 104 163 56,7

Rodovias 54 62 14,8

Ferrovias 28 59 110,7

Portos 15 34 126,7

Aeroportos 7 8 14,3

Energia elétrica 158 176 11,4

Geração 94 106 12,8

Transmissão 20 30 50,0

Distribuição 44 40 (9,1)

Total 262 339 29,0

Fonte: Boletim Perspectivas de Investimentos.

No contexto de infraestrutura, de acordo com as projeções do 
 BNDES, análise da Tabela 6 mostra que, no setor de logística, os 
investimentos continuarão sendo dominados pelo segmento de ro-
dovias, representando 38% das inversões previstas.24 No setor de 

24 Os números apresentados incluem projetos contemplados pelo Programa de In-
vestimentos em Logística (PIL), lançado em 2012 pelo governo federal, envol-
vendo investimentos consideráveis nos setores de rodovias, aeroportos, portos 
e ferrovias, além do Trem de Alta Velocidade.
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energia elétrica, destacam-se os investimentos previstos para o seg-
mento de geração, os quais, conforme observado em passado recen-
te, deverão responder pela maior parte dos investimentos do setor, 
totalizando R$ 106 bilhões. 

Levando em conta essa previsão de investimentos, é possível rea-
lizar previsão de emissões de debêntures de infraestrutura para com-
por as fontes de financiamentos desses projetos. Considerando que a 
participação das debêntures em histórico recente variou entre 10% e 
15%25 das fontes de recursos utilizadas para o financiamento desses 
investimentos (de acordo com as distintas naturezas dos projetos), 
foram realizadas simulações, variando a participação das debêntures 
em relação ao total do investimento previsto. A Tabela 7 apresenta 
essa análise.

Tabela 7

Expectativa de emissões de debêntures para projetos de 

infraestrutura (em R$ bilhões)

Setor/segmento Investimentos 10% 15%

Logística 163 16,30 24,45

Rodovias 62 6,20 9,30

Ferrovias 59 5,90 8,85

Portos 34 3,40 5,10

Aeroportos 8 0,80 1,20

Energia elétrica 176 17,60 26,40

Geração 106 10,60 15,90

Transmissão 30 3,00 4,50

Distribuição 40 4,00 6,00

Total 339 33,90 50,85

Fonte: Boletim Perspectivas de Investimentos.

Análise inicial da Tabela 7 mostra que os projetos de investi-
mentos identificados pelo Grupo de Trabalho de Investimento do 

25 Números estimados com base em levantamento interno do BNDES.
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 BNDES nos setores de logística e energia elétrica poderão contem-
plar emissões de debêntures em valores totais variando entre R$ 33,9 
bilhões e R$ 50,85 bilhões. No entanto, é importante fazer algumas 
ressalvas ao se examinarem esses valores.

Em primeiro lugar, embora os números tenham se baseado nas 
perspectivas de investimento para o quadriênio de 2014-2017, 
 deve-se ressaltar que o momento das emissões de debêntures de 
infraestrutura é incerto. Conforme mencionado anteriormente, 
as emissões podem ocorrer em período inicial, intermediário ou 
final da construção do projeto, ou mesmo depois da finalização 
da construção. Ademais, projetos de infraestrutura se distinguem 
consideravelmente entre si quanto a complexidade e tempo para 
finalização de obras, resultando em timing de emissão ainda mais 
incerto. Além disso, tendo em vista que a decisão de composição 
de fontes de financiamento é de responsabilidade dos acionistas 
ou executivos das empresas, é possível que alguns desses projetos 
possam decidir pela não emissão das debêntures, por exemplo, se 
entenderem que as taxas de juros praticadas no mercado na época 
não estão em patamares compatíveis com as características de re-
torno e fluxo de caixa do projeto.

Adicionalmente, conforme já informado, é necessário observar 
que as emissões de debêntures de infraestrutura têm sido domi-
nadas pelos segmentos de rodovias e energia elétrica, e, diante da 
reestruturação recente dos marcos regulatórios dos setores de fer-
rovias e portos, é possível que as emissões de debêntures nesses 
últimos setores ainda precisem de mais tempo para ocorrer. En-
tão, se forem consideradas somente as emissões previstas para os 
segmentos de rodovias e aeroportos, bem como os segmentos do 
setor de energia elétrica, os valores de emissões de debêntures de 
infraestrutura poderão variar entre R$ 24,6 bilhões e R$ 36,9 bi-
lhões. Ainda assim, quando comparados às emissões já realizadas 
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(R$  5,1 bilhões), trata-se de valores de portes significativos, ainda 
que diluídos em alguns anos. 

Uma visão das emissões de debêntures de infraestrutura que po-
derão ocorrer no curto prazo pode ser obtida pela análise das por-
tarias emitidas para projetos que ainda não realizaram ofertas de 
debêntures. Ressalta-se que, especificamente nos casos dos parques 
eólicos e das pequenas centrais hidrelétricas, se considerarem-se os 
custos fixos relacionados à realização de ofertas públicas,26 o peque-
no porte dos projetos dificilmente viabilizará emissões individuais 
de debêntures; nesses casos, é provável que se observem emissões 
nas holdings desses projetos. O Quadro 2 lista as portarias emitidas, 
considerando as informações das holdings controladoras desses pro-
jetos, conforme as portarias.

Quadro 2

Portarias emitidas, consolidadas por holdings

Emissões Setor

Chuí Holding S.A. Energia

Companhia Hidrelétrica Teles Pires Energia

Concessionária Rota do Atlântico S.A. Transportes

CPFL Energias Renováveis S.A. Energia

CPFL Transmissão Piracicaba S.A. Energia

Empresa de Transmissão Timóteo-Mesquita S.A. Energia

Energia Sustentável do Brasil S.A. Energia

Ferreira Gomes Energia S.A. Energia

Geração Céu Azul S.A. Energia

Interligação Elétrica Garanhuns S.A. Energia

Livramento Holding S.A. Energia

MPX Pecém II Geração de Energia S.A. Energia

26 Tais custos incluem a contratação de bancos mandatários, agentes fiduciários, 
escritórios de advocacia, entre outros.

(Continua)
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Emissões Setor

Norte Energia S.A. Energia

Oi S.A. Telecom.

Renova Eólica Participações S.A. e Renovapar S.A. Energia

Santa Vitória do Palmar Holding S.A. Energia

São Gotardo Transmissora de Energia S.A. Energia

Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. Transportes

Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. (TSLE) Energia

Transnorte Energia S.A. Energia

UTE Porto do Itaqui Geração de Energia S.A. Energia

Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. Energia

Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. Energia

Salvador Eólica Participações S.A. e Renovapar S.A. Energia

Servtec Investimentos e Participações Ltda. e Brave Winds 
Geradora II S.A.

Energia

BW Guirapá I S.A. Energia

Vale S.A. Transportes

UTE Maranhão V Energia

UTE Maranhão IV Energia

Fonte: Anbima.

Se o Quadro 2 for interpretado como uma aproximação do 
 pipeline de curto prazo de emissões de debêntures, pode-se dizer 
que o setor de energia continuará dominando as emissões debêntures 
de infraestrutura. São, no total, 25 emissões previstas para o setor, 
comparativamente às três emissões de transportes e à única emissão 
de telecomunicações.

Essa visão é corroborada pelos 31 projetos de infraestrutura que 
já manifestaram interesse, para o BNDES, de emitir de debêntures 
de infraestrutura no ano de 2014. Desses 31 projetos, 23 pertencem 
ao setor de energia e os demais ao setor de transportes, e o volume 
total estimado é de aproximadamente R$ 5,5 bilhões. Destaca-se 
que boa parte dessas emissões é de porte relativamente pequeno; 
15 delas têm porte estimado inferior a R$ 100 milhões e oito entre 
R$ 100 milhões e R$ 200 milhões.

(Continuação)
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Conclusões

É muito cedo para traçarem-se conclusões sobre as debêntures in-
centivadas. O volume de R$ 5.116 bilhões, captado até dezembro de 
2013 por meio do instrumento, é muito mais reflexo de seu curto 
período de existência – que, na prática, resume-se a menos de um 
ano e meio – do que resultado de falhas na concepção do artifício 
ou nas características intrínsecas das emissões. Além disso, o curto 
histórico das debêntures incentivadas coincidiu com período turbu-
lento no cenário doméstico e externo.

O que se pode dizer, de fato, é que o instrumento aparentemente 
mostrou ter aceitação, tanto do lado da oferta quanto do lado da 
demanda. Do lado dos emissores (oferta), pôde-se verificar a uti-
lização do instrumento em diversas circunstâncias e com diversas 
formas. Foram emitidas debêntures em momentos significativamen-
te anteriores às datas esperadas de finalização das obras, perto do 
momento esperado de finalização das obras e depois da conclusão 
das obras. As debêntures foram emitidas por holdings ou SPE, com 
prazos de vencimento variando entre cinco e 17,5 anos, utilizando 
sistemas customizados de amortização ou amortizações únicas no 
vencimento. Por fim, pôde-se observar a inclusão de pacotes dis-
tintos de garantias, desde emissões puramente quirografárias, como 
emissões com garantias reais (de projetos) e fidejussórias.

A demanda pelo instrumento, por sua vez, também correspon-
deu. Verificaram-se emissões com spreads em relação aos títulos 
públicos federais comparáveis próximos ou iguais a zero. Algumas 
ofertas tiveram demanda superior em cinco vezes a quantidade 
ofertada de títulos. Investidores de varejo, entidades de previdên-
cia privada, outros investidores institucionais e, em menor escala, 
investidores estrangeiros participaram do mercado, acreditando 
que as remunerações oferecidas, as quais variaram entre (0,03%) 
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e 4,52% (em relação a spread sobre títulos públicos equivalentes), 
estiveram em linha com as boas classificações de risco emitidas 
por agências especializadas.

Acredita-se que esse curto histórico pode ser visto como somen-
te um capítulo introdutório de um mercado que crescerá substan-
cialmente, a julgar pelas estimativas de investimentos de R$ 339 
bilhões nos setores de logística e energia para os próximos quatro 
anos. Seja pelos estímulos concedidos pelo BNDES na obtenção 
dos financiamentos de longo prazo para projetos que emitam de-
bêntures, seja pela simples necessidade de captar recursos para a 
implementação dos vultosos investimentos previstos, empresas e 
projetos de infraestrutura precisarão acessar o mercado de capitais. 
Isso necessariamente criará oportunidades de investimento, as quais 
deverão se apresentar como as próprias debêntures de infraestrutura 
ou como cotas de fundos de investimento voltados para a aquisição 
desses títulos, estruturados por diversos agentes de mercado que aos 
poucos estão formando suas carteiras.
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O corporate venturing como 
alternativa de apoio à inovação – 
motivações e benefícios

Fernando Ceschin Rieche
Lívia Ribeiro Borges de Faria*

Resumo

Embora a definição para o conceito de corporate venturing (CV) não 
seja única, pode-se compreendê-lo como o investimento de grandes 
empresas em micro e pequenas, com múltiplos objetivos, que incluem 
conhecimento de tendências de mercado, retornos financeiros e obje-
tivos estratégicos. O CV é normalmente fornecido a empresas jovens, 
com o objetivo de apoiar o surgimento e o crescimento de novos ne-
gócios, visando, principalmente, ao desenvolvimento de novas tec-
nologias e à valorização da empresa investida. Este artigo pretende 
descrever o conceito dessa iniciativa de financiamento a empresas e 
entender o estágio atual dos investimentos por meio de CV no Brasil 
e no mundo. Para tanto, revisita a literatura sobre o tema, procurando 
apontar os caminhos seguidos pelas principais companhias no mundo 
que adotam essa estratégia, bem como entender as principais moti-
vações e potenciais benefícios tanto para as empresas que investem 
quanto para as que são investidas. Por fim, o artigo detalha o apoio do 
BNDES aos investimentos de capital de risco no Brasil e sua impor-
tância para as micro, pequenas e médias empresas nacionais. 

*Respectivamente, gerente e administradora do BNDES. Os autores agradecem os 
comentários feitos por Filipe Borsato e Fernando Mantese a uma versão preliminar. 
Este artigo é de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessaria-
mente, a opinião do BNDES.
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Abstract

Although the definition for the concept of corporate venturing 
(CV) is not unique, one can understand it as the investment of large 
companies in micro and small enterprises with multiple objectives, 
including knowledge of market trends, financial returns and 
strategic objectives. The CV is typically given to young companies 
with the purpose of supporting the emergence and growth of new 
businesses, aimed mainly at the development of new technologies 
and the valuation of the company invested in. This article intends to 
describe the concept of this funding initiative to businesses and to 
understand the current status of investments via CV in Brazil and 
worldwide. To do so, it revisits the literature on the subject, trying to 
point out the paths followed by the main companies in the world that 
adopt this strategy, as well as to understand the main motivations 
and potential benefits both for the companies that invest and for 
those that are invested in. Finally, the article details the support of 
the BNDES to the investments of venture capital in Brazil and its 
importance for micro, small and medium-sized domestic companies.
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Introdução 

A indústria de venture capital (VC), ou capital de risco,1 surgiu em 
meados da década de 1940, nos Estados Unidos da América (EUA), 
com capitalistas que tinham como objetivo tornarem-se sócios de 
empreendedores, visando, principalmente, à valorização da empre-
sa investida e a sua posterior venda. A estratégia consiste no inves-
timento – por meio de aquisição de participação acionária ou outro 
instrumento mobiliário – por investidores2 individuais ou institucio-
nais em empresas emergentes com grande potencial de crescimento 
e rentabilidade associados a níveis de risco também elevados.

Os EUA ainda são o principal mercado do mundo, tanto pelo lado da 
oferta de recursos quanto pelo lado das empresas investidas. Apenas 
em 2013, segundo a National Venture Capital Association (NVCA), 
foram investidos US$ 30 bilhões em cerca de 4 mil operações.

Nas últimas duas décadas, a indústria de VC3 popularizou-se e 
expandiu-se para outras regiões do mundo. No Brasil, o grande ciclo 
dessa indústria iniciou-se na década de 1990, quando vários gestores 

1 No Brasil, o VC é também chamado de capital de risco. Alguns autores evitam 
a expressão por considerar que ela ressalta apenas a característica negativa da 
indústria, tendo em vista que se espera que, no longo prazo, o retorno médio 
obtido com a venda das empresas supere o risco assumido.

2 Do ponto de vista do gerenciamento de portfólio, o investimento em VC faz par-
te da classe de ativos alternativos, e cada investidor, com base em sua política de 
investimentos, aloca um percentual de seus recursos nesse tipo de ativo.

3 Ao longo do artigo, salvo menção em contrário, será utilizada a expressão in-
dústria de VC para designar, de forma genérica, os participantes do segmento 
da indústria – em particular, gestores profissionais, investidores e empresas 
investidas – envolvidos em investimentos realizados em empresas fechadas. 
Tradicionalmente, a expressão é utilizada para indicar, em especial, os inves-
timentos em “empresas-sementes”, start-ups e, em alguns casos, operacionais, 
com boas perspectivas de crescimento e oportunidades de agregação de valor. 
A expressão investidores tradicionais de VC, de forma análoga, será utilizada 
em oposição aos investidores de CV.  
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especializados começaram a surgir no país. Entre 2002 e 2012, se-
gundo dados divulgados pela GVcepe,4 o mercado de fundos de VC 
cresceu a uma média acima de 20% a.a.

Embora venha crescendo de forma substancial nos últimos 
anos, o número de investidores brasileiros ainda é pequeno e 
concentrado em investidores institucionais. Exemplos incluem o 
BNDES;5 a  Finep – Inovação e Pesquisa, investidor ativo, com 
atuação em fundos de menor porte com foco em inovação; e os 
vinte maiores fundos de pensão, que aplicam, em conjunto, cerca 
de R$ 15 bilhões em dezenas de fundos.6

O corporate venture capital (CVC), ou simplesmente CV, para 
designar o conceito,7 surgiu na década de 1960, quando empresas 
nos EUA e na Europa passaram a investir em novos negócios, ini-
cialmente com o intuito de obter retornos financeiros elevados e, 
posteriormente, a fim de gerar inovação em uma escala global para 
manter suas vantagens competitivas e aumentar seus mercados con-

4 O GVcepe, Centro de Estudos em Private Equity e Venture Capital da Fundação 
Getúlio Vargas, é uma organização de apoio ao desenvolvimento da Indústria 
de Private Equity e Venture Capital (PE&VC) no Brasil. O GVcepe atua na 
análise, produção de conhecimento, educação e formulação de propostas de 
evolução institucional da PE&VC no país.

5 A atuação do BNDES, por meio da subsidiária BNDESPAR, será descrita na 
sexta seção.

6 Segundo a legislação em vigor, os fundos de pensão devem realizar os investi-
mentos de VC por meio de fundos de investimento, que podem ser Fundos de 
Investimento em Participações (FIP) ou Fundos Mútuos de Investimentos em 
Empresas Emergentes (FMIEE), cada qual com regulamentação própria deter-
minada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

7 Alguns autores, como Kalbermatten (2013), distinguem os conceitos de CVC e 
CV. O CVC, conforme a definição, ocorre quando uma companhia investe ex-
ternamente em uma start-up, ao passo que o CV seria o investimento em novos 
projetos realizados internamente na companhia, em novos negócios fora de seu 
core business usual. Contudo, para os propósitos deste artigo, tal diferença não 
será relevante, e todos os tipos de investimentos realizados por companhias, 
sejam internos ou externos, serão denominados CV.
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sumidores. Esse tipo de investimento, no qual empresas-âncora8 
tornam-se sócias de empresas menores, ficou conhecido como CV, 
representando, portanto, um subsegmento da indústria de VC.

Atualmente, os veículos de CV exercem uma função de grande 
relevância para a indústria de VC quanto a volume de investimentos. 
Em 2013, US$ 3,1 bilhões foram investidos por veículos de CV em 
682 investimentos nos EUA, de acordo com o Money Tree Report, 
divulgado pela PricewaterhouseCoopers e pela NVCA, utilizando 
dados da Thomson Reuters. Esse número representa 10,5% do mon-
tante investido e 16,9% do total de negócios fechados no mercado 
americano de VC. 

O presente artigo tem o objetivo de descrever o conceito dessa ini-
ciativa de financiamento a empresas e entender o estágio atual dos 
investimentos por meio de CV no Brasil e no mundo. Pretende-se 
também avaliar os caminhos seguidos pelas principais companhias 
que adotam essa estratégia, bem como entender as principais moti-
vações e potenciais benefícios tanto para as empresas que investem 
quanto para as que são investidas. Por fim, será destacado o apoio 
do BNDES à indústria de capital de risco, em particular à iniciativa 
de CV de uma empresa brasileira.

O estudo está dividido da seguinte forma: a próxima seção apre-
senta uma distinção entre o que se entende por investimentos de VC 
e por investimentos de CV; a terceira, um histórico dos investimen-
tos de CV; a quarta seção expõe os princípios do investimento por 
meio de CV; a quinta detalha as principais motivações e benefícios 
desse tipo de investimento; a sexta seção discorre sobre o apoio do 
BNDES à iniciativa; e, finalmente, a sétima aponta as principais 
conclusões do artigo.

8 A expressão empresa-âncora será utilizada para se referir à empresa de maior 
porte que investe em empresas menores, em geral nascentes.
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VC versus CV

Os investimentos via VC referem-se a investimentos realiza-

dos em companhias emergentes, ainda de capital fechado, para 

custear os primeiros estágios de seu plano empreendedor ou o 

desenvolvimento de novas tecnologias (capital-semente ou seed 

capital) ou os projetos de expansão, crescimento e internacio-

nalização (growth). Esses investimentos viabilizam o direciona-

mento de recursos financeiros de longo prazo para o desenvolvi-

mento de novos produtos e tecnologias a fim de garantir que os 

resultados se traduzam, efetivamente, em resultados comerciais 

[Garcez e Anselmo (2005)].

O VC é utilizado para aplicação de recursos em novas tecnolo-

gias, exploração de novos mercados e lançamento de novos pro-

dutos [Bartlett (2000)]. Assim, é um instrumento utilizado para 

apoiar novos negócios. Como muitos empreendedores não pos-

suem recursos suficientes (capital próprio) nem acesso ao crédito 

(capital de terceiros) para financiar seus projetos, estes buscam 

no VC uma forma de viabilizar suas operações, compartilhando 

o risco do negócio com outro sócio. Esses investidores, então, es-

truturam um diversificado portfólio, seja por meio de fundos ou 

 holdings, aguardam seu amadurecimento e realizam a venda de 

seus ativos para outros investidores financeiros ou para compa-

nhias que identifiquem em suas carteiras produtos complementa-

res ou concorrentes, alvos para aquisição de novas tecnologias e 

mercados (em geral, com preços maiores que os anteriores).

Em contrapartida ao alto risco tomado, os investidores desses 

fundos precisam visualizar altos retornos no longo prazo. Em ge-

ral, esses investimentos focam setores de alto crescimento, como 

os de tecnologia, médico-farmacêutico e de biotecnologia, se-
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gundo os dados do Money Tree Report. A alta mortalidade dos 

negócios,9 associada à falta de êxito nas saídas estratégicas, pode 

comprometer o desempenho dos investimentos de VC10 [ Gompers 

e Lerner (2001)].

Algumas companhias têm optado por utilizar estruturas especiali-

zadas e organizadas para selecionar e promover o investimento e de-

senvolvimento, com recursos próprios, de projetos e empresas que 

detenham competências externas, fora das fronteiras da companhia, 

que possam ser sinérgicas a suas atividades internas de pesquisa e 

desenvolvimento [Chesbrough (2002)]. Esse tipo de investimento 

estruturado, com orçamento e objetivos empreendedores indepen-

dentes, promovido por unidades especializadas de empresas é co-

nhecido como CV.

Os investimentos via CV são, portanto, um subsegmento da in-

dústria de VC e têm características singulares. É característico do 

CV aliar objetivos estratégicos e financeiros para seus investidores, 

no caso, companhias já estabelecidas no mercado. Essas compa-

nhias estruturam unidades e veículos de investimento para buscar 

e explorar novas atividades que disponham de sinergias com sua 

9 Segundo Amaral, Olenike e Amaral (2013), em um estudo realizado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Planejamento Tributário, no primeiro ano de vida das micro 
e pequenas empresas brasileiras, 16,32% delas encerram suas atividades. Entre 
um e cinco anos de vida, 44,95% dos empreendimentos desaparecem. E até 
vinte anos de existência, mais de 87% das empresas encerram suas atividades. 
Ainda de acordo com o instituto, tais empresas vão à falência por diferentes mo-
tivos, muitos dos quais decorrentes da capacitação gerencial insuficiente, que 
trazem implicações como: (i) falta de planejamento e informações do mercado; 
(ii) complexidade tributária e burocracia; (iii) dificuldade de acesso a crédito 
financeiro. Outras causas citadas pelo estudo incluem ainda conflitos entre só-
cios e encerramento espontâneo das atividades.

10 Dados históricos da indústria de VC indicam que cerca de um terço das em-
presas investidas não são bem-sucedidas, implicando uma perda de 100% do 
investimento realizado em tais empresas.
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proposta de valor e investir nelas [Chesbrough (2002)]. Esses ativos 
podem ser objeto de incorporação futura ou venda para terceiros, 
tendo como um dos objetivos o potencial retorno financeiro.

Desse modo, o CV é o investimento externo realizado por uma 
companhia (em geral maior) por meio da aquisição de capital (co-
tas ou ações) de outra companhia menor, porém mais especializada 
ou inovadora, podendo adicionalmente prover apoio em sua ges-
tão, com o objetivo de obter vantagem específica em relação ao 
mercado [Chesbrough (2002)].

Nos moldes convencionais de gestão da inovação, as empresas 
investem em pesquisa e desenvolvimento para então gerar novos 
produtos e serviços que serão incorporados à proposta de valor 
da companhia. Contudo, muitas companhias descobriram que não 
conseguiam desenvolver internamente toda a inovação necessária 
para manter suas posições de líderes no mercado. Dessa forma, 
buscaram investir em empresas menores que pudessem preencher 
essa lacuna [Pearce (2013)].

No CV, as empresas observam o comportamento de produtos 
inovadores gerados por empresas emergentes no mercado, e en-
tão investem recursos para seu desenvolvimento. Se perceberem 
que a geração da inovação é mais produtiva que a da própria 
companhia, esta pode então adquirir completamente a empresa 
investida, absorvendo suas competências e portfólio de produtos 
[ Fulghieri e Sevilir (2009)]. Segundo Battistini, Hacklin e 
 Baschera (2013), o CV é uma das estratégias que mais crescem 
para remodelar a abordagem atual de inovação corporativa fecha-
da para um modelo colaborativo com parceiros externos. Dessa 
forma, o CV estaria mais aberto a oferecer o desenvolvimento 
de novas e diferentes expertises, em busca de novos mercados e 
tecnologias disruptivas, alinhadas à proposta de valor da empre-
sa-âncora [Chesbrough (2002)].
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Evolução histórica do CV11

Durante os anos 1960 e início dos anos 1970, as grandes corpora-
ções americanas começaram a estabelecer unidades de negócios que 
se assemelhavam aos investimentos tradicionais de VC. À época, 
aproximadamente 25% das empresas listadas na Fortune 500 conta-
vam com algum programa de CV [Chesbrough (2002)]. Os investi-
mentos via CV eram vistos como uma forma de diversificação dos 
investimentos e de geração de elevados retornos financeiros.

A primeira crise do petróleo causou o colapso do mercado de 
aberturas de capital (Initial Public Offering – IPOs), à época a prin-
cipal estratégia de saída das empresas investidas.12 Muitas empresas 
fecharam suas unidades de CV, que passaram a ser encaradas como 
um item não essencial. 

O CV perdeu importância até o início da década de 1980, quan-
do a redução dos impostos sobre ganho de capital nos EUA, em 
1978, e a maior facilidade de investimentos de fundos de pensão, a 
partir de 1979, possibilitaram o direcionamento de bilhões de dó-
lares para o segmento de CV. Novamente, o objetivo principal das 
empresas era obter retornos financeiros similares aos dos gestores 
tradicionais de VC. O otimismo durou até o crash da bolsa de va-
lores americana, em 1987.

A partir de então, da mesma forma que no primeiro ciclo, houve 
retração dos investimentos em CV, até o início da década de 1990. 
Entre 1993 e 1999, durante o período da bolha da internet, houve 
notável crescimento do mercado acionário americano. Nessa época, 

11 Esta seção está baseada em Gompers (2002) e Bielesch et al. (2012). 
12 Quanto a isso, o mercado norte-americano distingue-se do brasileiro por apre-

sentar uma liquidez muito maior. Na década de 1970, aberturas de capital eram 
praticamente inexistentes no Brasil e, até hoje, a realização de IPOs não é a 
principal estratégia de saída das empresas brasileiras.
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mais de quatrocentas empresas lançaram programas de CV, com um 

pico de US$ 4,5 bilhões investidos em 2000.

As expectativas dos investidores eram de retornos crescentes, 

mas também de que tecnologias disruptivas fossem descobertas 

pelas empresas investidas. O período também marca o início das 

atividades de empresas europeias e de economias emergentes (espe-

cialmente asiáticas)13 em CV.

O estouro da bolha da internet em 2000-2001 e a recessão econô-

mica em 2001-2002 tornaram o ambiente econômico bastante aves-

so a riscos. Esse novo ambiente fez com que as empresas reduzissem 

novamente as apostas em CV.

O ciclo atual de investimentos em CV, a partir de meados da déca-

da passada, caracteriza-se por representar uma fase mais madura da 

indústria, na qual as grandes empresas estão procurando realocar re-

cursos de pesquisa e desenvolvimento internos para buscar inovação 

externa. Percebe-se que há um comprometimento de recursos para o 

longo prazo – princípio básico importante, como será visto adiante – 

e que esse ciclo tende a ser menos propenso às volatilidades naturais 

dos ciclos econômicos.

13 Na China, o CV é um instrumento recente para o estímulo ao grau de ino-
vação, proatividade, risco, autonomia e agressividade competitiva [Wang e 
Zang (2009)]. Um bom exemplo é a Tencent, o maior conglomerado de inter-
net chinês, que se juntou a outras corporações inovadoras, como a  Google 
e a Intel, e iniciou seu programa de CV [Battistini, Hacklin e  Baschera 
(2013)]. Nas regiões com menor desenvolvimento do setor financeiro, esse 
instrumento desempenha um papel facilitador no acesso aos mercados fi-
nanceiros, sobretudo nas pequenas e médias empresas (PME) que estão na 
fase inicial (early stage) ou são nascentes (start-ups). As entidades públicas 
têm utilizado o capital de risco como uma ferramenta para promover o de-
senvolvimento econômico de muitas regiões ou setores de negócio, sobretu-
do as novas tecnologias.
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Algumas empresas estão até procurando inovações em indústrias 

adjacentes ou correlatas, ou seja, tecnologias capazes de transbor-

dar para outros setores, e estabelecendo parcerias com empresas 

de outras indústrias para promover ideias promissoras. Esse con-

ceito de tecnologias que abrangem mais de uma indústria (industry 

overarching)14 está cada vez mais presente.

Atualmente, segundo dados da Global Corporate Venturing,15 

mais de 750 empresas ao redor do mundo têm atividades de CV. 

Além dos setores que usualmente realizam tais tipos de investimen-

to, como tecnologia da informação (TI) e farmacêutico, verifica-se 

uma expansão das atividades de CV a outros setores. Construção e 

varejo, por exemplo, também passaram a fazer uso da estratégia, 

buscando inovações disruptivas e acesso a novas regiões e cadeias 

de valor [Bielesch et al. (2012)].

Em geral, nota-se um aumento percentual de empresas nos seto-

res nos quais os investimentos já eram feitos e também no número 

de empresas, de diferentes setores, que se dedicam ao CV, embora 

ainda haja bastante diferença de concentração entre os setores, con-

forme mostra a Tabela 1.

14 Os investidores estão cada vez mais propensos a coinvestir com outras 
empresas, especialmente em setores que são naturalmente abrangentes, 
como o de tecnologias limpas, que têm o potencial de desenvolver tecno-
logias disruptivas em setores tão distintos quanto os de geração de ener-
gia, novos materiais e transporte. Nesses casos, as empresas são propen-
sas a formar redes cooperativas – desde que com empresas que atuem em 
outros setores, para evitar a concorrência direta – com diferentes habili-
dades e áreas de conhecimento trabalhando em conjunto para capitalizar 
empresas nascentes.

15 A Global Corporate Venturing (GCV) é uma revista mensal e também um 
 website que contém dados da indústria de CV. Os dados disponibilizados são 
coletados e disponibilizados pelos próprios colaboradores/editores da revista.
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Tabela 1

Percentual de empresas com atividades dedicadas a CV

Setor % em 2007 % em 2012

Tecnologia da informação 50 70

Biotecnologia 50 63

Telecomunicações 37 57

Mídia e publicidade 27 50

Máquinas e equipamentos 20 37

Energia e gás 10 37

Multissetorial 20 33

Automotivo 26 33

Químico 17 30

Varejo 13 30

Petróleo 20 27

Siderúrgico 21 25

Tecnologia médica 10 23

Construção 10 20

Transporte 10 -

Mineração - 7

Papel e celulose 7 -

Fonte: Adaptado de Bielesch et al. (2012).
Nota: As porcentagens na tabela representam o percentual de empresas em 
cada amostra da indústria que dispunham de atividades de CV em 2007 e 
2012. Cada amostra é composta pelas trinta maiores empresas globais segundo 
o indicador de valor de mercado.

No Brasil, os investimentos em VC tiveram início depois da aber-
tura da economia no governo de Fernando Henrique Cardoso, na 
década de 1990.16 Apesar de a indústria ser recente, ela vem apre-

16 O surgimento da indústria de VC no Brasil coincide com o início do período 
de estabilização econômica [Ribeiro (2005)]. Até então, conforme mencionado 
anteriormente, havia grande incerteza macroeconômica. 
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sentando altas taxas de crescimento nos últimos anos.17 Contudo, no 
país, ainda é bastante reduzido o número de empresas que utilizam o 
CV, mas algumas já podem ser consideradas pioneiras nessa tendên-
cia, como Intel, Telefônica, Votorantim, IBM, Dow e Totvs.

De acordo com o 2º Censo Brasileiro de Private Equity e Venture 
Capital (2011), realizado com 144 organizações gestoras de private 

equity18 e VC, em 2009, apenas duas foram indicadas como orga-
nizações ligadas a grupos industriais de CV. Isso demonstra ainda 
certo desinteresse ou desconhecimento19 do empresariado brasileiro 
em adotar o CV como forma de financiamento e investimento em 
novos negócios e tecnologias inovadoras.

Um estudo realizado pela Fundação Dom Cabral em 2011, com 
24 empresas brasileiras que investem de alguma forma em CV, 
concluiu que as principais motivações que levavam as empresas 
a investirem nesse segmento eram: (i) estratégias de crescimento, 
(ii) acessos a novos mercados, (iii) ampliação da cadeia de valor 
e (iv) expansão do escopo de operações e de conhecimento da fir-

17 Conforme os dados do 2º Censo Brasileiro de Private Equity e Venture Capital, 
realizado em 2011, no início de 2005 existiam 71 organizações gestoras com 
não mais do que US$ 6 bilhões em veículos de investimento (fundos) de private 

equity e VC, o equivalente a 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB). Ao fim de 
2009, 144 gestores administravam comprometimentos de capital de US$ 36,1 
bilhões alocados ao Brasil, 2,3% do PIB.

18 No Brasil, o mercado de capital de risco tem sido classificado por meio de três 
modalidades que se diferenciam, basicamente, pela maturidade da empresa in-
vestida: capital-semente (seed capital), VC e private equity. O private equity é 
uma modalidade de investimento em empresas maduras não listadas em bolsas 
de valores.

19 Questões relacionadas à macroeconomia podem ajudar a explicar a falta de 
interesse de boa parte do empresariado brasileiro em adotar soluções inova-
doras, entre as quais se inclui o CV. Por décadas, o Brasil teve a taxa de juros 
mais alta do mundo, combinada com elevada inflação. Nesse contexto de ele-
vada incerteza, a cultura empreendedora e de assunção de riscos só começou 
a florescer a partir da estabilização da economia, em meados da década de 
1990 [Ribeiro (2005)].
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ma. Outra conclusão do estudo foi que uma mesma empresa pode 
adotar mais de uma ação como forma de diversificação de sua 
estratégia de CV. A ação mais citada pelas empresas foi a trans-
formação de atividades de P&D em novos negócios. Os autores 
do estudo concluem ainda que o CV é uma prática incipiente no 
Brasil, pois além de um número reduzido de empresas que adotam 
o CV, as poucas que o fazem adotam a estratégia por um período 
inferior a cinco anos.

Princípios do CV20

As empresas que têm as unidades de CV mais bem-sucedidas do 
mundo21 passaram por etapas distintas, que incluem desde a acei-
tação e a mudança de mentalidade até a adaptação dos processos 
internos para uma cultura empreendedora (venturing), conforme 
detalhado a seguir.

As etapas descritas relatam como tais unidades definem seus prin-
cípios operacionais e sua estratégia, como o conhecimento é absor-
vido e transferido, como é feita a alavancagem dos ativos e como as 
equipes são escolhidas.

20 Esta seção está baseada em Bielesch et al. (2012) e Lerner (2013). A nomencla-
tura utilizada para as etapas foi uma tradução livre com base nessas publica-
ções. Aparentemente, a intenção dos autores ao utilizar nomes genéricos, que 
em princípio valeriam para quaisquer empresas, foi justamente o de aproximar 
o conceito de CV da realidade das empresas.

21 Entre tais empresas, Bielesch et al. (2012) cita Google, Grupo BMW e GE. 
Conforme divulgado pelo site CB Insights, a Google Ventures, juntamente 
com a Intel Capital, alternam-se no topo da lista das empresas que mais 
investem por meio de CV, dependendo do período considerado. Outras 
empresas bastante ativas são: Qualcomm Ventures, In-Q-Tel e Novartis 
Venture Funds.
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Aceitação dos princípios básicos

Inicialmente, é necessário que as empresas compreendam e incor-
porem em suas organizações princípios básicos relativos a inves-
timentos por meio de CV, que incluem: visão de que os investi-
mentos, em dedicação tanto de tempo quanto de recursos, são de 
longo prazo; e adequação do perfil de risco ao tipo de investimen-
to realizado.

Em investimentos por meio de CV, há necessidade de que os re-
cursos investidos fiquem alocados pelo período médio de dez anos, 
ou seja, é fundamental um comprometimento com o longo prazo. 
Como os investimentos podem ser substanciais e os negócios podem 
envolver mais de uma rodada (comumente chamada de rounds) de 
investimentos, a empresa tem que estar preparada para comprometer 
dezenas de milhões de reais com a iniciativa.

A empresa também tem de estar ciente de que a distribuição de re-
tornos, nesse tipo de investimento, é bastante assimétrica. Um resul-
tado possível, por exemplo, seria o seguinte: em dez investimentos, 
três podem fracassar completamente, cinco podem ter desempenho 
razoável e dois podem exceder expectativas. Em outras palavras, a 
empresa deve ter um perfil de risco adequado à maior volatilidade 
inerente a investimentos dessa natureza.

Além disso, os investimentos via CV são usualmente feitos por 
meio de participações minoritárias, em que a empresa-âncora de-
sempenha um papel importante, mas não controla a empresa investi-
da, já que as decisões são compartilhadas com outros coinvestidores. 
Dessa forma, é necessário que se aceite que o controle gerencial so-
bre as empresas investidas é limitado.

Por fim, a aquisição da totalidade das ações de uma empresa in-
vestida exige o pagamento do preço de mercado aos demais coinves-
tidores, e a empresa-âncora deve estar preparada para pagar tal preço 
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de saída, que em alguns casos pode superar bastante as expectativas 
iniciais feitas à época do investimento. 

Desenvolvimento de uma mentalidade adequada

Uma vez que os princípios comecem a ser encarados como algo na-
tural, é importante que a empresa desenvolva uma visão estratégica 
sobre os investimentos por meio de CV, em que: (i) o processo de 
tomada de decisões seja capaz de refletir o ambiente de incerteza 
sob o qual a identificação e a avaliação de oportunidades de negó-
cios são feitas; (ii) tais investimentos sejam utilizados para ampliar 
o leque de oportunidades estratégicas, e não para preencher lacunas 
de curto prazo na linha de produção; e (iii) aceite-se implicitamente 
o risco de que a empresa vai fracassar em algumas iniciativas.

Estabelecimento de processos empreendedores

Por fim, é necessário que os processos da empresa-âncora estejam 
adaptados à cultura empreendedora. Como exemplos, podem ser 
citados: (i) conexão com a comunidade de VC para ter conhecimen-
to de tendências de mercado e fluxo de negócios (construção de 
uma sólida rede de relacionamentos e de negócios); (ii) coopera-
ção e compartilhamento de informações com unidades de negócios 
(fortalecimento do relacionamento entre as empresas investidas e a 
empresa-âncora); (iii) investimento eficiente, incluindo a avaliação 
dos negócios, a análise gerencial (due diligence) e fechamento do 
negócio em si; e (iv) capacidade de, antes de realizar o investimento, 
avaliar a equipe que estará à frente da empresa e como será a estra-
tégia de saída.

Cabe observar que questões importantes envolvem a transferên-
cia de conhecimento entre a empresa-âncora e as investidas. Algu-
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mas empresas bem-sucedidas em seus programas de CV designaram 
uma unidade de negócios específica responsável por transferir o co-
nhecimento necessário para o desenvolvimento das empresas inves-
tidas. Além de compartilharem informações, as empresas também 
compartilham seus ativos, sejam laboratórios, sejam canais de dis-
tribuição para os produtos das investidas. A habilidade de compar-
tilhar ativos e informações faz parte da proposta de adição de valor 
que as empresas-âncora buscam em seus programas de CV, o qual 
incrementa a chance de sucesso das pequenas empresas apoiadas 
pela iniciativa.

Os programas de CV podem apresentar-se de diversas formas, 
desde estruturas independentes até unidades dentro da empresa-
-âncora [Battistini, Hacklin e Baschera (2013)]. O caso de unidades 
independentes é o exemplo das unidades de CV mais conhecidas 
do mundo, tais como Intel Capital e Google Ventures. O estabele-
cimento de uma unidade de negócios focada, com executivos com 
autonomia, garante agilidade na tomada de decisões. Para atingir um 
melhor desempenho, a operação de CV na empresa deve ser inde-
pendente e com autonomia. 

Estudos realizados por Battistini, Hacklin e Baschera (2013) de-
monstram que os três maiores desafios a serem superados por uni-
dades de CV são: (i) garantir o comprometimento de longo prazo 
da empresa-âncora; (ii) estabelecer um bom relacionamento entre 
a equipe da unidade, entre a unidade e a empresa-âncora e entre a 
empresa e as investidas; e (iii) prospectar um bom pipeline de po-
tenciais investimentos.

Uma questão presente nesse tipo de modelo é a escolha das equipes 
e o sistema de remuneração. No que tange à escolha das equipes, é 
relevante escolher pessoas que conheçam as estratégias da empresa-
-âncora, bem como seus processos. Além disso, é importante que as 
equipes tenham conhecimento das estratégias de VC, tais como for-
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mação de pipeline, governança, adição de valor e saídas. Em relação 
à remuneração, há duas correntes com visões opostas. Jack Welch, 
ex-chief executive officer (CEO) da GE, defendia que as unidades 
de negócio dentro da empresa deveriam ser remuneradas da mesma 
forma. A remuneração realizada dessa maneira, contudo, pode gerar 
descontentamento e desalinhamento da equipe, em função da natu-
reza de longo prazo do trabalho. Lerner (2013) e outros autores de-
fendem que o sistema de remuneração das pessoas envolvidas seja 
compatível aos dos gestores de VC independentes, ou seja, com uma 
parcela expressiva dos rendimentos atrelada ao desempenho futuro 
das empresas investidas. 

Por sua vez, a escolha de realizar os investimentos utilizando es-
truturas independentes como veículo de CV, via fundos de investi-
mento, por exemplo, pode trazer algumas vantagens. Esse tipo de 
veículo permite reduzir a necessidade de investimento da companhia 
em pesquisa e desenvolvimento, utilizando recursos de investidores 
que também percebem isso como uma oportunidade e estão dispos-
tos a assumir o risco. Estruturas independentes também trazem agi-
lidade ao processo de investimento e são um bom instrumento para 
minimizar os conflitos de interesses entre a visão de longo prazo de 
uma investida e os objetivos de curto prazo da empresa-âncora.

Para as empresas que têm um perfil de risco mais conservador 
ou que ainda não se sintam aptas a realizar a transferência de co-
nhecimento ou outra etapa descrita anteriormente, pode ser inte-
ressante utilizar uma estrutura de fundo, em conjunto com outros 
investidores, como uma etapa transitória para um modelo com uma 
unidade de negócios autônoma. Outra opção é participar, com ou-
tras empresas com linhas de atuação complementares, de um fundo 
(multicorporate). Nesse caso, as vantagens incluem, além da cons-
trução de uma rede mais ampla de relacionamentos, os potenciais 
benefícios de descobertas de tecnologias disruptivas em setores 
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correlatos, utilizando o conceito de transbordamento de tecnolo-
gias entre indústrias, já descrito.

Motivações e benefícios dos investimentos 
por meio de CV

Existe uma série de razões pelas quais as empresas decidem investir 
em CV, as quais incluem: retorno financeiro, ampliação dos esforços 
de pesquisa e desenvolvimento, capacidade de entrar em mercados 
emergentes que tenham altas taxas de crescimento, possibilidade de 
acesso a tecnologias e a modelos de negócios disruptivos. 

De forma simplificada, é possível agrupar as motivações em dois 
grandes racionais: estratégicos e/ou financeiros. Com isso, há quatro 
combinações possíveis:

a) Objetivo financeiro elevado e alta relação com atividades 
principais da empresa: a empresa procura explorar novos ne-
gócios potenciais.

b) Objetivo financeiro elevado e baixa relação com atividades 
principais da empresa: a empresa procura investir em empre-
sas nascentes como uma gestora tradicional de VC.

c) Objetivo financeiro baixo e alta relação com atividades prin-
cipais da empresa: a empresa procura aumentar a eficiência 
das atividades existentes (busca por inovação).

d) Objetivo financeiro baixo e baixa relação com atividades 
principais da empresa: a empresa procura desenvolver for-
necedores, clientes e negócios complementares (tentativa de 
desenvolver o ecossistema local).

Segundo Chesbrough (2002), o investimento em CV por uma 
companhia é definido por duas características básicas: seu objetivo 
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e a sinergia entre a start-up investida e a companhia líder. Ainda, de 
acordo com o autor, alguns investimentos são estratégicos e visam 
explorar a sinergia entre a investidora e a investida buscando incre-
mentar as vendas e a receita; por outro lado, alguns investimentos 
são realizados com foco financeiro, quando a investidora espera, 
principalmente, retornos atrativos.

Diferentes estudos concluíram que os objetivos estratégicos 
se sobrepõem aos financeiros. Kalbermatten (2013) conclui que 
50% das empresas-âncora que investiram via CV o fizeram com 
objetivos estratégicos associados aos financeiros, 20% com objetivos 
financeiros associados aos estratégicos, 15% puramente financeiros e 
15% puramente estratégicos. 

Battistini, Hacklin e Baschera (2013) também concluem que a 
principal motivação que leva as empresas a iniciarem seus progra-
mas de CV é o objetivo estratégico. Os objetivos recorrentes são, 
principalmente, estabelecer uma cultura de inovação na companhia, 
acelerar a entrada de ideias inovadoras no pipeline da empresa e in-
corporar inteligência externa ao processo interno de inovação.

Por sua vez, segundo pesquisa da Ernst & Young (2009), os ob-
jetivos estratégicos das iniciativas de CV são múltiplos, incluindo: 
mapear inovações e desenvolvimentos tecnológicos; aproveitar uma 
janela de oportunidade de mercado; importar ou melhorar a ino-
vação com as unidades de negócios existentes; desenvolver novos 
produtos; fornecer oportunidades de crescimento de receita para a 
empresa; identificar e estabelecer parcerias e joint ventures; identi-
ficar candidatos à aquisição; impulsionar os desenvolvimentos tec-
nológicos internos.

Parece, à primeira vista, mais custoso obter uma inovação que já 
está no mercado do que desenvolvê-la internamente. Porém, pes-
quisas mostram que o investimento via CV tem gerado desempenho 
superior e uma série de benefícios estratégicos para as empresas-ân-
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cora. Segundo Dushnitsky e Lenox (2006), os investimentos em CV 
aumentaram as taxas de inovação das empresas de forma significa-
tiva. Percebe-se que o modelo tradicional de investimento em pes-
quisa e desenvolvimento e o financiamento de projetos de inovação 
não fazem mais um bom trabalho em detectar ameaças externas e 
proteger a si mesmo de competidores emergentes. Os altos investi-
mentos em equipamentos e laboratórios e a dificuldade em recrutar 
e manter pesquisadores com características certas vêm tornando o 
crescimento da geração de conhecimento interno “dolorosamente 
lento” [Lerner e Wulf (2007)].

Para Lerner (2013), o CV abarca uma série de benefícios poten-
ciais, que permite às empresas moverem-se de forma mais rápida, 
flexível, focada e até mais austera que as unidades internas de P&D 
e, com isso, capacitam-nas para responder às mudanças tecnológi-
cas. Entre as vantagens para empresas que decidem iniciar seus pro-
gramas de CV, estão:

!" #$%&'()*+,-"./"*0&*+*/1 investimentos em CV funcionam 
como um serviço de inteligência, o qual dispõe de infor-
mações privilegiadas acerca do desenvolvimento de novas 
tecnologias, capaz de ajudar a empresa-âncora a se proteger 
de ameaças oriundas de competidores emergentes, que não 
estão em seu radar de concorrência. O investimento via CV 
também pode, mesmo que de forma involuntária, indicar 
quais caminhos não seguir. Lerner (2013) cita, por exem-
plo, o caso da empresa fabricante de chips de silício, Analog 
Devices, que durante a década de 1980 passou a investir 
em CV com o objetivo de encontrar tecnologias alternati-
vas para a produção de chips. A iniciativa fracassou, pois a 
produção utilizando silício mostrou-se muito mais barata. 
Com isso, o valor de mercado dos fabricantes de chips de 
silício subiu de forma expressiva. O valor da Analog subiu 
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sete vezes entre 1979 e 1985. O investimento em CV, nes-
se caso, funcionou como um seguro, protegendo a empresa 
caso houvesse alternativas viáveis.

!" 2&/*)&3-1 outro benefício do CV é que este permite que os 
executivos das companhias desistam mais facilmente de investi-
mentos com baixas probabilidades de sucesso, pois esses inves-
timentos não são realizados internamente. Caso a matriz de uma 
multinacional tenha optado por avançar em determinado projeto 
de P&D, alocando recursos físicos e humanos, a decisão de não 
prosseguir ou de descontinuar determinados laboratórios, por 
exemplo, é custosa. Por outro lado, se o investimento for feito 
em start-ups, a decisão muitas vezes será a de não realizar um 
novo round de investimentos, com um controle muito maior de 
gastos e com uma tomada de decisão muito mais célere. Mesmo 
que a companhia não desapegue e desista com facilidade, a pre-
sença de outros coinvestidores forçará a decisão.22

!" #4*5*$'*3&01 a combinação do capital da companhia com 
o de outros investidores potencializa os investimentos. Casos 
 reais, como o iFund da Apple, que duplicou seu patrimônio com 
a entrada de novos investidores, disponibilizando mais recur-
sos para novos investimentos, exemplifica bem a capacidade 
de alavancagem do capital nessa modalidade de investimento.

!" 6$'7&0&$%-"8*"8&0*$8*1 por meio do desenvolvimento de 
tecnologias que dependam da empresa-mãe, o CV pode criar 
novas demandas para a própria empresa-âncora. Um bom 
exemplo é a Intel, que, no fim da década de 1990, criou um 
fundo para investir em empresas produtoras de softwares e 

22 Há um mecanismo duplo de controle para reduzir eventuais problemas de agên-
cia, que poderiam incentivar dispêndios excessivos em projetos exuberantes: 
empresas menores são mais ágeis e podem cancelar projetos de forma mais 
rápida, e os coinvestidores cancelariam mais rápido projetos malsucedidos.



401O corporate venturing como alternativa de apoio à inovação –  
motivações e benefícios

hardwares. Os novos produtos criados pelas investidas exi-
giam processadores mais potentes, incrementando, portanto, 
a demanda pelos produtos da empresa-âncora. 

!" #4%-/"7&%-7$-/1 o lado puramente financeiro dos investimen-
tos em CV pode ser um grande benefício da iniciativa, con-
forme será detalhado adiante.

Lerner (2013) cita um estudo realizado por Chemmanur e  Loutskina 
(2009), no qual é possível perceber que os resultados do CV apre-
sentam-se superiores aos dos gestores de VC tradicionais. A Tabela 2 
compara empresas nascentes de conteúdo inovador que abriram ca-
pital depois de serem financiadas por CV e por VC. Os resultados 
demonstram que as empresas investidas por CV têm maior crescimen-
to anual de faturamento bruto, maior retorno sobre o ativo e melhor 
retorno ajustado a risco quando comparadas às outras empresas.

Tabela 2 

Comparação entre empresas nascentes apoiadas por 

gestores de VC tradicionais e empresas nascentes apoiadas 

por empresas

Dados* Empresas nascentes 
apoiadas por gestores 

de VC tradicionais

Empresas nascentes 
apoiadas por 

empresas

Retorno médio mensal** (%) 0,58 1,71

Taxa média de crescimento 
da receita (%)

162,80 189,90

Aumento no retorno sobre 
ativos (%)

5,60 17,30

Fonte: Lerner (2013).
* Os dados referem-se ao período compreendido entre 1980 e 2004, considerando 
médias dos três anos posteriores às aberturas de capital das empresas. Foram 
analisadas 2.591 empresas que realizaram IPO nesse período, das quais 2.129 
financiadas por VC tradicional e 462 pelo modelo de CV.
** Trata-se do retorno médio mensal, ajustado pelo risco, acima do retorno do 
índice de referência do mercado. Na literatura, tal índice é conhecido como alfa.
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Mesmo que o objetivo principal não seja obter elevados retornos 
financeiros, os maiores e mais bem-sucedidos investidores de CV 
são bastante ativos no mercado, realizando diversas aberturas de ca-
pital, além de fusões e aquisições.23

Depois da análise das principais motivações que levam empre-
sas a realizar investimentos de CV, é importante mapear que tipo 
de contribuição tais empresas podem dar às empresas investidas. 
Segundo a pesquisa da Ernst & Young (2009), as empresas podem 
agregar valor de diferentes formas, tais como: na identificação de 
oportunidades de parcerias e de alianças; nas vendas, marketing ou 
distribuição; no acesso às equipes e instalações de P&D; no auxílio 
à captação de recursos; na expansão global de atividades; na cons-
trução de uma agenda de desenvolvimento corporativo; na estratégia 
de recrutamento e seleção de pessoal; no design ou suporte à enge-
nharia; na identificação de oportunidades de aquisição ou consoli-
dação; no cumprimento regulatório e conformidade tributária; no 
estabelecimento de controles internos/contábeis.

De fato, Dushnitsky e Lenox (2006) comprovam que investimen-
tos via CV trazem benefícios às investidas, principalmente quando 
são feitos por motivações estratégicas. Segundo os autores, as in-
vestidas se beneficiam, por exemplo, de ativos complementares e 
informações privilegiadas, o que faz os investimentos via CV serem 
mais capazes de gerar valor do que os investimentos com o viés 
puramente financeiro. Os autores concluem que as sinergias geradas 

23 A classificação de atividade de investimentos de CV por número de negócios e 
por volume entre os anos de 2011 e 2013 revela que a Intel Capital e a Google 
Ventures são as líderes, nessa ordem, em ambos os quesitos (para mais deta-
lhes, ver <www.techcrunch.com>). A ampliação do escopo para considerar os 
maiores negócios realizados em 2013 mostra que os principais investidores de 
CV realizaram várias aberturas de capital, fusões e aquisições, em ordem de 
grandeza que monta a dezenas de bilhões de dólares (para mais detalhes, ver 
<www.aonetwork.com>). 
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para as empresas investidoras também são tão benéficas, que aca-
bam por compensar potenciais retornos financeiros baixos.

Na visão das empresas investidas, ter como acionista uma empre-
sa de maior porte pode trazer vantagens que incluem: 

a) compartilhamento de experiências – a empresa maior muitas 
vezes pode trazer contribuições valiosas, especialmente sobre 
inteligência e informações sobre o mercado;

b) compartilhamento de custos fixos – em determinados casos, 
é possível a utilização de instalações das empresas maiores, 
como o uso de laboratórios para pesquisas;

c) rede de relacionamento – a empresa investida pode ter acesso a 
uma ampla rede de relacionamentos já estabelecida, formada por 
clientes, fornecedores, parceiros, entidades públicas e privadas;

d) condições de atração de capital humano de alto nível e, em 
alguns casos, compartilhamento do tempo de executivos;

e) mais profissionalismo na gestão das investidas, o que pode 
ser fundamental no aspecto da sustentabilidade financeira de 
longo prazo;

f) potencial de compra dos produtos e serviços das investidas;24 e

g) condições mais favoráveis de aceleração das investidas (si-
nergia com a corporação-âncora) e de potencial aquisição 
futura das investidas.

Por outro lado, a despeito de todos os benefícios mencionados, os 
riscos também são elevados, uma vez que nos investimentos via CV 
também estão presentes todos os riscos tradicionalmente associados 

24 Nesse ponto, é importante que as empresas investidas atentem para que um 
potencial benefício não as torne excessivamente dependentes dos produtos e 
serviços das empresas-âncora. Dessa forma, um investimento por meio de CV 
não impede que as investidas diversifiquem e tenham uma base de clientes di-
versa e independente da investidora.
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a investimentos de VC, notadamente, riscos de mercado, tecnoló-
gicos, legais, trabalhistas e ambientais, cujo detalhamento foge ao 
escopo deste artigo.

Cabe destacar que os investimentos de CV são feitos em um 
ambiente de muita incerteza, no qual são apoiadas empresas de alto 
risco, pouca liquidez e com ideias a serem provadas. Dessa forma, 
o benefício desse instrumento vai além da empresa-âncora, sendo 
uma importante fonte de recursos paras as investidas. As start-ups 
e pequenas empresas comumente não têm ativos ou histórico; des-
sa forma, não conseguem as tradicionais formas de financiamento 
nos bancos comerciais para crescerem, principalmente pelas dificul-
dades que elas enfrentam em oferecer garantias aos empréstimos. 
O CV mostra-se uma alternativa de fonte de recursos por meio de 
aporte de capital para esse nicho de empresas. 

Apoio do BNDES por meio de fundos de 
investimentos à indústria de VC e à iniciativa de CV 

O Sistema BNDES iniciou, em 1995, por intermédio da 
 BNDESPAR, programas de apoio à estruturação de fundos fecha-
dos destinados à realização de investimentos na forma de subscri-
ção de valores mobiliários. Nesse período, com base nas condições 
do mercado de capitais e da economia brasileira, o Banco estrutu-
rou diversos programas e normas que orientaram sua atuação na 
indústria de fundos. 

Desde então, o BNDES investiu em mais de quarenta fundos de 
investimento com participação ativa na concepção do produto, na 
escolha do gestor, na captação com outros investidores institucio-
nais, incluindo agências multilaterais. Adicionalmente, tem partici-
pado com forte atuação nos comitês de investimento, nas decisões 
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de investimentos em mais de duzentas empresas e projetos e tam-
bém no acompanhamento e no desinvestimento dessas empresas.

Conforme pode ser observado na Tabela 3, atualmente há 35 
fundos ativos no portfólio do BNDES. Em valores históricos, o 
BNDES já investiu R$ 2,5 bilhões nesses fundos que, em função 
da participação de outros investidores, possibilitaram o investi-
mento total de cerca de R$ 10 bilhões, com uma alavancagem de 
praticamente três vezes. 

Tabela 3 

Recorte setorial da carteira de fundos do BNDES

Setor Número 
de fundos

Investimentos 
aprovados

Patrimônio 
comprometido*

total  
(R$ milhões)

Patrimônio 
comprometido

BNDES 
(R$ milhões)

Inovação 12 99 1.084 438

Infraestrutura 7 47 4.176 867

Meio ambiente 
e tecnologias 
limpas

6 11 1.826 709

Multissetorial 4 21 915 160

Outros 6 38 1.734 344

Total 35 216 9.735 2.518

Fonte: BNDES.
Nota: Data-base – 31.12.2013.
* Patrimônio comprometido compreende o montante que cada cotista 
compromete-se a aportar no fundo. O patrimônio comprometido total refere-se à 
soma dos valores comprometidos pelos cotistas.

Nota-se também o destacado apoio à inovação. Os fundos classi-
ficados nessa categoria incluem setores diversos, porém é essencial 
que as empresas investidas tenham elevado potencial inovador. Tal-
vez o exemplo mais emblemático desse grupo de fundos seja o fun-
do nacional de capital-semente Criatec, iniciativa capitaneada pelo 
BNDES, que detém 80% das cotas do fundo e que conta também 
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com o Banco do Nordeste do Brasil como cotista. O fundo, atual-
mente em fase de desinvestimento, investiu, entre 2007 e 2011, em 
um total de 36 empresas nascentes, que foram responsáveis pelo 
depósito de, até o momento, 26 patentes. O êxito da iniciativa levou 
o Banco a replicá-la recentemente, com o lançamento do segundo 
fundo, expandindo sua atuação no segmento de capital-semente.

O BNDES busca também participar no apoio à evolução da in-
dústria de fundos, nas várias frentes, seja atraindo novos investido-
res (financeiros, institucionais ou estratégicos), no plano doméstico 
ou internacional, seja na promoção de adoção das melhores práticas 
de governança pelos gestores e empresas investidas, até mesmo no 
tocante aos aspectos relativos à responsabilidade socioambiental das 
empresas e projetos apoiados. Além disso, procura com os demais 
investidores e gestores promover o crescimento e profissionalização 
das empresas, incentivando-as à abertura de capital, dependendo do 
porte da empresa. 

Do ponto de vista de um banco de desenvolvimento, existem 
vários motivos pelos quais é interessante apoiar a iniciativa de 
CV, dentre as quais se podem destacar: (i) possibilidade de forta-
lecimento e adensamento da cadeia de fornecedores; (ii) apoio à 
inovação; (iii) financiamento a pequenas e médias empresas, que 
incluem o suporte a empresas com altas taxas de crescimento em 
setores dinâmicos, com reflexos em diversos outros setores da eco-
nomia; e (iv) o aumento da competitividade das empresas-âncora, 
com externalidades potenciais para toda a cadeia.

Em conjunto com a Finep – Inovação e Pesquisa e com a Desen-
volve-SP, o BNDES lançou um fundo de investimento em partici-
pações (FIP) constituído para realizar investimentos em empresas 
inovadoras das cadeias produtivas dos setores aeronáutico, aeroes-
pacial, integração de sistemas, segurança e defesa, em especial com-
panhias de micro, pequeno e médio porte de base tecnológica, no 
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qual a empresa Embraer faz o papel da empresa-âncora. Essa ini-
ciativa foi a mais recente promovida pelo Banco a fim de promover 
a participação de empresas-âncoras no financiamento a pequenas e 
médias empresas de base tecnológica.

Em maio de 2014, o Fundo Aeroespacial iniciou suas ativida-
des, com um patrimônio comprometido de R$ 131,3 milhões, dos 
quais BNDES, Embraer e Finep – Inovação e Pesquisa contam 
com R$ 40 milhões cada, Desenvolve-SP, R$ 10 milhões, e o gestor 
selecionado, R$ 1,3 milhão. Espera-se que as empresas investidas 
possam diversificar suas aplicações e soluções tecnológicas para ou-
tras cadeias produtivas, já que tais setores têm alta densidade tecno-
lógica e perfil de transbordamento de inovações para outros setores.

O apoio ao fundo citado reforça a atuação indutora do BNDES 
na inovação e no fortalecimento de cadeias produtivas de base tec-
nológica, por meio da participação via fundos no capital de risco de 
micro, pequenas e médias empresas, que ainda apresentam grande 
carência de investidores no Brasil. 

Considerações finais

Neste artigo, discorreu-se sobre o conceito do CV, sua diferença em 
relação ao VC independente e suas vantagens relativas. Além disso, 
foram descritas as vantagens que esse tipo de operação oferece tanto 
para investidores quanto para empresas investidas.

Conforme descrito no artigo, não há uma forma única de realizar os 
investimentos via CV. Assim, desde que as empresas atentem para os 
princípios e riscos e estejam comprometidas com a sustentabilidade 
de longo prazo das empresas investidas, o apoio de agências regionais 
e do BNDES é meritório, podendo ocorrer em modelagens diferentes, 
com vistas a ampliar o trabalho de desenvolvimento do mercado de 
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capitais realizado por tais órgãos de governo. Cabe ressaltar que a 
iniciativa pode e deve ser replicada para outras empresas. 

Percebe-se que esse importante instrumento já tem participação 
relevante na economia de países desenvolvidos, onde é bastante di-
fundido. Conforme mencionado, o CV é utilizado como meio de in-
vestimento em novos negócios e inovação por empresas nos EUA e 
na Europa há algumas décadas [Chesbrough (2000)]. Contudo, o CV 
ainda se apresenta de forma tímida como uma alternativa para as em-
presas brasileiras financiarem o desenvolvimento de novos negócios. 

O Brasil tem participação relativa tímida no VC convencional e 
no CV, em particular, fato que pode ser explicado por uma combina-
ção de fatores, que inclui: ambiente macroeconômico incerto; falta 
de conhecimento por parte do empresariado; cultura de aversão ao 
risco e de resistência à mudança.

Ao considerar CV como uma opção de financiamento, os em-
preendedores devem ter em mente que: a um só tempo, podem-se 
conseguir os recursos necessários para expansão e um potencial 
comprador para toda a empresa no futuro; o dinheiro não é o mais 
importante, já que o fato de que a empresa iniciante poder estar asso-
ciada a uma importante marca representa uma grande oportunidade; 
a associação com empresas de maior porte pode facilitar os desafios 
de compreender aspectos regulatórios e/ou aqueles relacionados a 
tendências do mercado consumidor. Por outro lado, a obtenção de 
tais recursos pressupõe que a empresa iniciante seja capaz de de-
monstrar como pode resolver seus próprios desafios e ser benéfica, 
de alguma forma, para a empresa de maior porte.

Entre a ideia original e a concretização do projeto, é possível que 
decorram anos, se a alta administração da empresa não estiver enga-
jada. Contudo, a deliberação do conselho de administração da em-
presa-âncora de realizar um investimento por meio de CV é apenas 
a etapa inicial caso a empresa queira ser bem-sucedida.
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Um possível caminho é o do projeto-piloto, no qual um pequeno 
investimento inicial de recursos, se bem-sucedido, pode ser amplia-
do no futuro. A expectativa da companhia em relação a essa iniciati-
va, no caso, é que a experiência acumulada e o sucesso da primeira 
iniciativa tenha um efeito demonstrador, para que, no futuro, uma 
área mais robusta focada em CV seja estruturada.

Embora o foco nos últimos anos tenha sido ampliado, as carac-
terísticas dos investidores bem-sucedidos permanecem as mesmas: 
as teses de investimento e os perfis de risco e atuação são bem 
definidos; há estratégias bem definidas para internalizar e lucrar 
de alguma forma com as inovações e os conhecimentos adquiridos 
com as empresas investidas; há capacitações equilibradas para per-
mitir que grandes corporações consigam aliar a utilização de seus 
recursos ao mesmo tempo em que operam com as características 
de agilidade das empresas nascentes nas quais elas investem; há 
percepção dos executivos de que, embora os investimentos sejam 
arriscados, o maior risco é não investir.

Os investimentos por meio de CV não são uma panaceia, e a 
questão se a empresa deve ou não fazer tais investimentos não 
tem resposta trivial, não é uma resposta binária. Entre outros fa-
tores, depende do estágio no qual a empresa está, de seu grau de 
maturidade, da cultura da empresa e do setor em que se encontra. 
Em determinados setores, especialmente os intensivos em tec-
nologia ou nos quais a capacidade de inovação e a renovação 
do portfólio são fundamentais, a realização de investimentos via 
CV não é mais uma opção, mas uma necessidade imposta pelo 
mercado e pelos concorrentes (a empresa é compelida a participar 
de alguma iniciativa em função da acirrada concorrência). Então, 
cabe à empresa avaliar detalhadamente o ambiente de negócios 
em que se encontra, analisar os prós e contras e decidir se preten-
de ser investidora de CV.
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Por fim, destaca-se o pioneirismo do Banco, que, atuando em 
conjunto com grandes fundos de pensão brasileiros e algumas agên-
cias de fomento, teve um papel muito relevante para a evolução da 
indústria de VC no Brasil, possibilitando a criação dos primeiros 
fundos de investimento no país, abrindo espaço para o surgimento 
de novos gestores e investidores nacionais e beneficiando a capitali-
zação de várias empresas com diferentes portes e atuação em diver-
sos setores da economia. Espera-se que, em investimentos via CV, 
o BNDES assuma novamente, em conjunto com outras empresas 
nacionais, um papel de destaque como investidor. Acredita-se que, à 
medida que o conceito de CV torne-se mais difundido e que as em-
presas percebam valor em sua adoção, a prática de se tornar sócias 
de empresas nascentes ganhe acentuado impulso.
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Resumo

O objetivo deste estudo é analisar os principais determinantes dos 
ratings de crédito soberano fornecidos pelas principais agências de 
rating: Fitch Ratings, Moody’s e Standard & Poor’s. Foi utilizada 
a abordagem shadow rating a fim de modelar a probabilidade de 
default (PD) dos ratings e a econometria de cross section e dados 
em painel para selecionar as variáveis com maior poder explicativo.
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Abstract

The purpose of this study is to examine the main determinants of the 
sovereign credit ratings provided by the main rating agencies: Fitch 
Ratings, Moody’s and Standard & Poor’s. We follow the shadow 
rating approach in order to model the probability of default (PD) of 
the ratings, and apply cross section and panel data econometrics to 
select the most explanatory.
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Introdução

Neste artigo, trata-se de alguns aspectos importantes do desenvol-

vimento da abordagem chamada de shadow rating, geralmente em-

pregada quando os dados de default são raros e avaliações exter-

nas de agências internacionais de rating, como Standard & Poor’s, 

Moody’s ou Fitch, estão disponíveis para uma parte significativa 

e representativa da população. O objetivo da abordagem shadow 

 rating é escolher o peso dos fatores de risco, de forma a replicar os 

ratings externos, tanto quanto possível, quando não há dados sufi-

cientes para construir um modelo de previsão de default explícito.

De posse dessa metodologia, compreender os determinantes do 

rating de crédito soberano é importante para lançar luz sobre o 

que as agências de rating monitoram quando elaboram uma clas-

sificação. Além disso, uma vez que nem todos os países têm um 

rating soberano de crédito, um modelo que pode ser usado para 

avaliar a capacidade de crédito desses países se faz necessário. 

Este artigo apresenta um modelo econométrico que utiliza dados 

prontamente disponíveis, a fim de avaliar o risco de crédito sobe-

rano de forma que se permitam comparações com escalas interna-

cionais bem conhecidas.

Uma série de estudos empíricos tem examinado o impacto de 

fatores econômicos sobre o risco soberano – por exemplo,  Alfonso 

(2003), Cantor e Packer (1996), Feder e Uy (1985), Larrain, 

 Helmut e  Maltzan (1997), Mellios e Paget-Blanc (2006) e Mulder 

e Perrelli (2001). 

O artigo segue um padrão semelhante, porém a amostra utilizada 

é maior e mais recente do que a de estudos anteriores. Isso é impor-

tante, pois permite maior precisão e relevância, especialmente em 

um ambiente tão dinâmico como o de finanças internacionais.
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Metodologia e resultados

A abordagem shadow rating é normalmente usada quando os dados 
de default são escassos e os ratings externos emitidos pelas agên-
cias internacionais de rating, como Standard & Poor’s, Moody’s e 
Fitch Ratings, constituem uma amostra que representa a população 
de clientes de crédito. A abordagem shadow rating segue Erlenmaier 
(2006). A diferença notável é a utilização do logito da PD como 
variável dependente, em oposição à utilização da PD diretamente. A 
modelagem econométrica de dados em cross section e painel segue 
Frees (2004), Singer e Willett (2003) e Wooldridge (2001).

O objetivo comum a todas as metodologias quantitativas para 
a classificação de risco é identificar fatores de risco que forneçam 
indicações confiáveis   sobre a probabilidade de default [Moody’s 
 Investor Service (2010)]. A abordagem shadow rating faz isso indi-
retamente, uma vez que não há dados suficientes para desenvolver 
um modelo explícito para prever a probabilidade de inadimplência, 
identificando os principais fatores e estimando os pesos de cada fa-
tor, a fim de replicar os ratings externos. Além disso, deve-se cali-
brar o modelo a uma probabilidade de default [Erlenmaier (2006)], 
a fim de tornar o modelo estimado útil para a gestão de risco de 
crédito e em conformidade com as exigências regulatórias.

O desenvolvimento do modelo estatístico pode ser dividido 
em etapas:

1. coleta de dados;

2. mapeamento dos ratings externos para a PD;

3. análise dos fatores de risco e seleção de variáveis ;

4. estimativa do modelo;

5. validação do modelo; e

6. ajuste do modelo.
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Coleta de dados

A amostra de ratings soberanos utilizada para mapear a variável 
dependente foi obtida por meio da Bloomberg, tendo o histórico 
de ratings atribuídos pela Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch 
Ratings. Dados de 123 países foram coletados com classificação 
de pelo menos um ano. Quando havia mais de um rating emitido 
pela mesma agência de um determinado país e ano, somente a úl-
tima classificação do ano foi utilizada. Ressalta-se que o número 
de ratings soberanos é menor que o de ratings corporativos, em 
virtude de uma limitação natural do número de países. Assim, 
foram utilizados dados de 2000 a 2009 (Gráfico 1), para que a 
amostra fosse grande o suficiente para permitir a estimativa de 
parâmetros robustos. 

Gráfico 1
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Também foram coletados, para o mesmo período, indicadores 
econômicos, políticos e sociais1 (Tabela 1), no banco de dados do 
World Economic Outlook (WEO), publicado pelo Fundo Monetá-
rio Internacional, e nos bancos de dados do World Development 
 Indicators (WDI) e do World Governance Indicators (WGI), publi-
cados pelo Banco Mundial.

Tabela 1

Variáveis testadas

Variável Fonte

Current Account Balance (% GDP) WDI, WEO

Net Foreign Direct Investment (% GDP) WDI

Total Reserves (% External Debt) WDI

Total Reserves excluding Gold (US$) WDI

External Debt (% Exports) WDI

External Debt (% GDP) WDI

GDP Growth (% Annual) WDI, WGI

Gross Domestic Savings (% GDP) WDI

Gross Fixed Capital Formation (% GDP) WDI

International Trade (% GDP) WDI

Gross Domestic Product (US$) WDI

GDP per Capita (PPP) WDI

Domestic Credit to Private Sector ($ GDP) WDI

Stocks Traded, Total Value (% GDP) WDI

Real Exchange Rate (REER 2005) WDI

Real Interest Rate (%) WDI

Inflation (Consumer Price Index, %) WDI

Government Cash Surplus or Deficit (% GDP) WEO

Central Government Debt (% GDP) WEO

Gross Public Debt (% GDP) WEO

Public Sector Primary Surplus (% GDP) WEO

Research & Development Expenses (% GDP) WDI

Unemployment (% of total labor force) WDI

Long-term Unemployment (% total unemployment) WDI

Gini Index WDI

Voice and Accountability WGI

Political Stability, No Violence WGI

1 Os nomes dos indicadores são os originais da época em que foram coletados, 
2010, e estão sujeitos a alteração pelas instituições responsáveis.

(Continua)
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Variável Fonte

Government Effectiveness WGI

Regulatory Quality WGI

Rule of Law WGI

Control of Corruption WGI

Fonte: BNDES.

Nenhum indicador utilizado foi estimado. As observações com 
dados faltantes foram retiradas da estimativa. Quando existiu indi-
cador semelhante de mais de uma fonte, a seleção levou em conside-
ração a melhor abrangência e a periodicidade da série. Depois da co-
leta de dados, procedeu-se ao mapeamento da variável dependente. 

Mapeamento das avaliações externas a PD

Um passo importante na construção de um modelo shadow rating é 
mapear os ratings emitidos pelas agências de risco para associá-los a 
uma PD. Nesse procedimento, foram utilizados os ratings do emissor 
em moeda estrangeira de longo prazo porque indicam o risco de crédito, 
sem mitigadores, e são consistentes com Basileia II [BCBS (2006)]. 
Além disso, os ratings de longo prazo em moeda estrangeira são mais 
estáveis que os de curto prazo [Moody’s Investor Service (2010)].

No processo de mapeamento, foi utilizada a PD média de cinco 
anos, como mostrado na Tabela 2. O uso da PD média de cinco anos 
é importante porque, em horizontes de tempo mais curtos, eventos 
de crédito, especialmente para a dívida soberana, são muito raros. 
Além disso, as PD de cinco anos apresentam menor volatilidade 
[Moody’s Investor Service (2010)].

Como se observa, a PD média não faz distinção entre subníveis e atri-
bui uma PD zero para classificações entre AAA e A-. A fim de distinguir 
a PD no modelo nessa região, uma interpolação cúbica foi utilizada, 
seguindo Izvorski (1998), como indicado na última coluna da Tabela 2.

(Continuação)
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Tabela 2 

Ratings soberanos e PD (%) de cinco anos, 1983-2009

Rating Moody’s Rating Standard 
& Poor’s

Moody’s – 
PD (%)

Equiv. Standard 
& Poor’s

PD (%) do 
modelo

Aaa AAA 0,000 AAA 0,002
Aa1 AA+ 0,000 AA+ 0,306
Aa2 AA 0,000 AA 0,610
Aa3 AA- 0,000 AA- 0,915
A1 A+ 0,000 A+ 1,219
A2 A 0,000 A 1,524
A3 A- 0,000 A- 1,828
Baa1 BBB+ 2,437 BBB+ 2,133
Baa2 BBB 2,437 BBB 2,437
Baa3 BBB- 2,437 BBB- 3,848
Ba1 BB+ 8,079 BB+ 5,258
Ba2 BB 8,079 BB 6,669
Ba3 BB- 8,079 BB- 8,079
B1 B+ 10,572 B+ 10,572
B2 B 10,572 B 16,044
B3 B- 10,572 B- 21,515
Caa – C CCC+ - C 32,458 CCC+ 26,987
Caa – C CCC+ - C 32,458 CCC 32,458
Caa – C CCC+ - C 32,458 CCC- 49,344
Caa – C CCC+ - C 32,458 CC 66,229
Caa – C CCC+ - C 32,458 C 83,115

Fonte: Moody’s Investor Service (2010).

Depois de mapear os ratings para as PD, identificaram-se as pos-
síveis variáveis a serem utilizadas no desenvolvimento do modelo.

Análise dos fatores de risco e seleção de variáveis

A seleção de variáveis foi realizada por meio da análise de vários 
fatores de risco, com base em dados coletados, conforme descrito 
em “Coleta de dados”. De acordo com Standard & Poor’s (2011), 
os fatores de risco relacionados à PD de um país são divididos em 
cinco categorias principais:

1. econômico;

2. político;
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3. fiscal;

4. externo; e

5. monetário.

Cada variável explicativa pode estar relacionada a mais de um 
fator de risco (por exemplo, relacionada simultaneamente ao fator 
econômico e ao fiscal). Assim, com o intuito de facilitar a interpre-
tação do modelo, buscou-se associar cada variável selecionada ao 
escore predominante.

Na maioria dos casos, as variáveis explicativas foram proporções 
do Produto Interno Bruto (PIB) ou do PIB per capita. Isso garante 
que o tamanho do país não influencie o risco de crédito. Além disso, 
por meio de razões, evita-se a necessidade de tratar as diferenças 
cambiais. A única variável que não se encaixa nas características 
descritas anteriormente é o logaritmo de base dez de reservas inter-
nacionais (em USD).

Dado o grande número de variáveis, houve inúmeras combina-
ções possíveis para explicar a PD. Por isso, apenas as variáveis mais 
correlacionadas com a PD foram consideradas. Além disso, diversos 
indicadores apresentaram alta correlação entre si, sugerindo uma 
relação com o mesmo fator de risco subjacente. Nesse caso, quan-
do duas variáveis mostraram uma correlação maior do que 80%, a 
variá vel com a maior correlação com as restantes foi excluída da 
análise, a fim de reduzir a multicolinearidade.

Depois do tratamento dos dados e da seleção de variáveis, foi 
estimado um modelo com sete variáveis explicativas, seis das quais 
são variáveis contínuas e uma dummy. A Tabela 3 lista as estatísticas 
descritivas das variáveis utilizadas no modelo.

Essas variáveis abrangem (como proxies) as categorias de fatores 
de risco citados anteriormente. O saldo em conta corrente (current 

 account balance) e reservas em moeda estrangeira (log
10

 international 
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reserves) estão relacionados ao risco externo (fluxo e estoque, respecti-
vamente); a renda per capita (log

10
 GDP per capita PPP) está relacio-

nada ao risco econômico; e a inflação (inflation), ao risco monetário.

Tabela 3

Estatística descritiva

Variável Mínimo Máximo Média Desvio-
padrão

Saldo em conta corrente  
(current account balance) (%)

(30,26) 44,62 (1,17) 9,56

Log
10

 GDP per capita 2,65 4,96 3,95 0,48

Superávit ou déficit nominal do setor público 
(government cash surplus or defict) (%)

(25,63) 39,53 (0,84) 5,62

WGI index (%) 17,33 90,37 56,23 17,81

Inflação (inflation) (%) (2,00) 30,00 5,80 6,11

Reservas em moeda estrangeira  
(log

10
 international reserves)

6,99 12,38 9,76 0,84

Fonte: BNDES.

Nota: Foram mantidos os nomes das variáveis em inglês, respeitando-se a 
nomenclatura utilizada nas fontes originais, para evitar ambiguidade, e facilitar 
eventuais trabalhos de replicação.

A inflação foi limitada entre (2%) e 30%, a fim de corrigir um 
problema de distribuição e também por se acreditar que a inflação 
superior a 30% já representa uma política monetária mal executada. 
Isso ajuda a evitar distorções em países com inflação muito alta. 
Na mesma linha, esse tratamento evita excessivamente recompensar 
uma grande deflação que não representa uma boa política monetária.

O índice WGI é formado pela média aritmética simples de 
três indicadores: eficácia do governo (government effectiveness), 
qualidade regulatória (regulatory quality) e estado de direito 
(rule of law). A média foi mais estatisticamente explicativa do 
que cada indicador individualmente e evitou a forte correlação 
entre as três pontuações. O índice WGI no modelo representa 
risco político. É relevante destacar que o índice WGI é a variável 
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de maior peso na explicação do modelo, revelando que a repu-
tação institucional, constituída pelo modus operandi do país, é o 
parâmetro mais importante para credibilidade na capacidade de 
pagamento do governo.

O superávit ou déficit nominal do setor público (government cash 

surplus or defict), que representa o risco fiscal, foi obtido por meio 
do WEO e é formado pela média aritmética simples do resultado no 
ano de referência, no ano anterior e na estimativa para o ano seguin-
te. A utilização da média de três anos é importante para reduzir a 
volatilidade do indicador e para lidar com grandes disparidades, tais 
como as que ocorrem em anos de eleição.

Finalmente, uma variável dummy foi utilizada, a fim de corrigir 
a distribuição do índice WGI que violaria a premissa de linearidade 
do modelo, com valor um, para os países com índice WGI superior 
a 75% (dwgi_m75), e zero, caso contrário.

Estimativa do modelo

Em virtude da estrutura dos dados com observações de um mesmo 
país em vários anos, a amostra violaria a premissa de independência 
das observações caso fosse utilizado o método de mínimos quadra-
dos ordinários simplesmente, pois a classificação de um país em um 
ano tem alta correlação com sua classificação no ano anterior. Em tal 
cenário, deve-se utilizar o método de dados em painel [Frees (2004); 
Singer e Willett (2003); Wooldridge (2001)].

A estimação de modelos com variáveis explicativas endógenas, 
que costuma ocorrer em dados em painel, pelo método dos míni-
mos quadrados, produz estimadores enviesados e não convergentes 
assintoticamente (inconsistentes). Por outro lado, a estimação de 
modelos pelo método das variáveis instrumentais (ou mínimos qua-
drados em dois estágios) quando de fato não existem variáveis expli-
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cativas endógenas (ou no caso de os instrumentos serem fracos) pro-
duz estimadores ineficientes (estimadores que não têm a variância 
mínima) [Wooldridge (2001)]. Por isso, seria necessário, antes de 
estimar modelos, testar a hipótese da exogeneidade dos regressores, 
que consiste em analisar a hipótese de correlação entre uma ou mais 
variáveis explicativas (endógenas) e o termo de erro.

No caso de dados em painel podem existir dois tipos de viés de 
omissão na estimação: os efeitos fixos entre os indivíduos (ou gru-
pos) de um mesmo período e entre os períodos. O primeiro faz refe-
rência a características que não se alteram com tempo, por exemplo, 
região geográfica ou clima. Por conseguinte, o segundo refere-se a 
características específicas de um indivíduo que podem se modificar 
com o tempo, por exemplo, a taxa de poupança de um país.

O teste de Hausman [Hausman (1978)] tem como objetivo 
identificar a existência de efeitos aleatórios nos termos específi-
cos de cada indivíduo. Com base na Tabela 4, a hipótese nula foi 
rejeitada para os cortes individuais e não rejeitada para o período. 
A rejeição para o corte individual implica que há características 
individuais não observadas que são estáveis ao longo do tempo.

Tabela 4

Teste Hausman – efeitos aleatórios correlacionados

Teste de efeitos aleatórios Estatística Chi2 Chi2 g.l Prob.

Entre indivíduos 68,1891 6 0,0000

Período 2,9935 6 0,8097

Fonte: BNDES.

Uma vez identificada a existência de efeitos fixos, faz-se neces-
sário verificar se, ao introduzi-los na estimação, essas variáveis são 
significativas. Caso isso não aconteça, algum vetor de efeitos fixos 
pode ser redundante (não significante). A hipótese nula foi rejeitada 
para ambos, indicando que não existe redundância (Tabela 5).
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Tabela 5

Teste redundância em efeitos fixos

Teste de efeitos Estatística g.I Prob.

Entre indivíduos F = 45,5279 (93,560) 0,0000

Chi2 = 1.436,4793 93 0,0000

Períodos F = 4,6056 (9,560) 0,0000

Chi2 = 47,7717 9 0,0000

Indivíduos/períodos F = 41,7535 (102,560) 0,0000

Chi2 = 1.439,9262 102 0,0000

Fonte: BNDES.

A variável dependente foi definida como o logito da probabilida-
de de inadimplência associada com classificações. O logito é defini-
do como o logaritmo natural da razão de chance: Ln [PD / (1-PD)], 
em que PD é uma probabilidade de default associada a uma classi-
ficação, conforme Tabela 1. Além disso, uma dummy foi incluída, a 
qual se destina a ajustar a distribuição do índice WGI, que é bimodal 
(ou não linear em relação ao logito). 

O modelo final é dado por:

Fórmula 1

Modelo estimado

!"#$%"&'&(&)&*
1
 .&+,-&)&*

2
 .&#.//+&)&*

3
 .&#0.&)&*

4
 .&1#$&)&*

5
 .&$23!,%$"2&)&*

6
 .&%4+&)&*

7
 .&.1#$5678&)&9

e PD =        1       
&&&&&&&&&&&&&:&)&;-logito

A Tabela 6 exibe as variáveis selecionadas. Todas as variáveis são 
estatisticamente significativas e apresentam os sinais esperados. Os 
erros-padrão calculados para inferência estatística são robustos para 
heterocedasticidade, seguindo White (1980).
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Tabela 6

Coeficientes do modelo (n = 886, R2 ajustado = 0,892)
Variável Coeficiente p-valor

Constante ! = 5,75 < 0,00001

Current account balance (% GDP) "1 = (1,6467) < 0,00001

Log
10

 GDP per capita (PPP) "2 = (0,6478) < 0,00001

Cash surplus or deficit (% GDP) "3 = (3,3652) < 0,00001

WGI index (%) "4 = (6,4180) < 0,00001

Inflação (inflation) (%) "5 = 2,4554 < 0,00001

Log
10

 international reserves (trc) "6 = (0,3434) < 0,00001

WGI dummy: WGI > 75 (dwgi_m75) "7 = (2,0206) < 0,00001

Número  - R2 ajustado

886  - 0,892

Fonte: BNDES.

Como os escores obtidos por meio do modelo foram de acordo 
com as PDs esperadas, não foi necessário calibrar as estimativas de 
PD e procedeu-se à validação do modelo.

Validação do modelo

O modelo selecionado foi submetido a vários testes para avaliar sua 
capacidade de estimar com precisão os ratings emitidos pelas prin-
cipais agências de risco internacionais.

Não há ratings soberanos suficientes para testar o modelo fora da 
amostra, uma vez que todos os dados disponíveis foram utilizados 
para estimar o modelo. Em vez disso, foi utilizada uma matriz de 
incompatibilidade, seguindo Grün et al. (2010) e verificou-se a ca-
pacidade do modelo estimado antes de ajustes, para comparar com 
os ratings emitidos pelas agências de risco, como na Tabela 7. A 
diagonal mostra as frequências de classificações estimadas pelo mo-
delo que são iguais aos ratings obervados para mesmo ano e país. 
Acima da diagonal, a classificação de risco estimada é melhor que a 
observada. O contrário se observa abaixo da diagonal.

Com base nesse método, o modelo estimado revela uma taxa de 
acerto de 93%, em três graus da classificação observado, que foi 
considerada satisfatória.
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Tabela 7

Comparação das classificações de risco do modelo com o 

rating das agências

Estimado Observado (agências)

AAA AA A BBB BB B <=CCC

AAA 542 44 17 8 0 0 0

AA 4 36 34 4 0 0 0

A 11 80 313 89 1 0 0

BBB 0 0 60 309 89 14 0

BB 0 0 2 119 230 74 7

B 0 0 0 11 148 164 51

<=CCC 0 0 0 0 9 18 9

Fonte: BNDES.

Outra forma semelhante para testar o modelo é avaliar a distri-
buição das diferenças entre o previsto (modelo) e observado (agên-
cia) nas classificações. Nessa análise, uma diferença de zero implica 
uma correspondência exata, e cada inteiro representa uma distância 
de um ponto entre estimados e observados nas classificações.

Gráfico 2

Distribuição entre ratings observados e estimados
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Por fim, foi avaliada a precisão do modelo. Nessa avaliação, foi 
utilizada uma ferramenta conhecida como curva de característica de 
operação do receptor (Receiver Operating Characteristic, ou ROC). 
Esse teste de diagnóstico [Nguyen (2007)] permite comparar a acu-
rácia de uma medida contra um benchmark, mesmo que este seja 
contínuo. Maiores valores da área sob a curva ROC indicam uma 
precisão melhor. O modelo estimado exibiu uma área sob a curva 
ROC de 88,28 %, o que representa um alto nível de precisão.

De acordo com os resultados expostos, o modelo apresenta um 
alto desempenho e rende estimações próximas aos ratings divulga-
dos pelas agências de risco internacionais.

Deve-se notar que, tal como os testes foram realizados na amostra, 
espera-se que a precisão fora da amostra seja menor. Essa redução deve 
ser minimizada pelo ajuste do modelo apresentado no passo seguinte.

Ajuste do modelo

Como mencionado na subseção anterior (“Validação do modelo”), o mo-
delo quantitativo não captura algumas características intrínsecas de deter-
minados países apenas com as variáveis políticas, econômicas e sociais. 
Essas características não observadas, na maioria das vezes, são respon-
sáveis pela distância entre os ratings previstos e observados. Isso ocorre 
porque esses fatores afetam poucos países, não sendo possível incluí-los 
no modelo quantitativo (ou seja, não estatisticamente significativo).

A principal característica qualitativa que tem efeito sobre as clas-
sificações é a existência de histórico de inadimplência recente, ape-
sar de sua baixa frequência.2 O default de um país acaba por influen-

2 Países que deram default ou reestruturaram sua dívida de 2000 a 2009 [Moody’s 
Investor Service (2010)]: Ucrânia 2000, Argentina 2001, Moldova 2002, Uru-
guai 2003, Nicarágua 2003, República Dominica 2005, Belize 2006, Nicarágua 
2008, Equador 2008.
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ciar o rating soberano até dez anos depois. Por exemplo, o rating 

estimado do Uruguai em 2004 era nove subníveis mais alto que o 
rating observado ao não incorporar o default desse país em 2003. A 
segunda influência importante é o uso de moeda forte; especialmen-
te quando um país pertence a um acordo multilateral, como a União 
Europeia, a inflação tende a permanecer controlada e o país conta 
com maior proteção a grandes desvalorizações cambiais. Assim, a 
fim de completar o modelo quantitativo, foram propostos os ajustes 
listados na Tabela 8.

Tabela 8

Ajustes depois do modelo quantitativo

Critério Ajuste ao rating estimado

Default nos últimos dois anos? Se sim, rebaixar seis subníveis

Default nos últimos cinco anos? Se sim, rebaixar quatro subníveis

Default nos últimos dez anos? Se sim, rebaixar dois subníveis

Tem moeda forte (i.e., euro, dólar) Se sim, elevar um subnível

Fonte: BNDES.

Esses ajustes melhoraram significativamente os índices estima-
dos com base em países com algumas das características menciona-
das, que – em particular – são aqueles que estão fora da faixa de (3) 
a 3 subníveis de diferença no Gráfico 2.

Conclusão

O modelo apresentado tem como objetivo produzir ratings e PDs na 
falta de um banco de dados com um número suficiente de defaults.

O modelo contém seis fatores e uma variável dummy. Para 93% 
da amostra combinada (agrupamento das três agências), a classifi-
cação de risco prevista encontra-se até três subníveis de distância da 
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classificação observada. Defaults recentes de países são a principal 
característica que explica a diferença entre rating soberano estimado 
e observado, embora não sejam estatisticamente significativos, em 
virtude da baixa frequência. No entanto, esse evento explica a quase 
totalidade dos erros maiores que três subníveis. A precisão obtida 
pelo modelo é alta, especialmente quando se considera que as agên-
cias de crédito utilizam julgamentos qualitativos que estão além do 
escopo deste artigo.

Apesar das limitações, o modelo aqui apresentado, com base na 
abordagem shadow rating, é fácil de entender e aplicar, utiliza infor-
mações disponíveis e, de forma satisfatória, prevê o rating de países 
como os emitidos por agências internacionais de rating, podendo ser 
uma ferramenta útil para a avaliação de risco de crédito soberano.
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Estimação de Value at Risk para 
horizontes superiores a um dia por 
meio dos processos estocásticos 
GARCH e APARCH combinados com 
simulação de Monte Carlo

Guilherme Fernandes Sanches*

Resumo

Neste artigo, mostra-se como é possível estimar o Value at Risk 
(VaR) de uma carteira de ativos para horizontes superiores a um 
dia por meio de simulação, em vez da adoção da regra da raiz qua-
drada do tempo. Utilizam-se os processos estocásticos generalized 

 autoregressive  conditional heteroskedasticity (GARCH), proposto 
por Bollerslev (1986), e asymmetric power autoregressive  conditional 

 heteroskedasticity (APARCH), proposto por Ding, Granger e Engle 
(1993), para a previsão da volatilidade um passo a frente. Observa-se 
a performance da medida de VaR diante da utilização de diferentes 
distribuições de probabilidade para a distribuição condicional dos 
retornos por meio dos testes de Cobertura Incondicional, de Kupiec 
(1995), e Aderência da Distribuição Analítica aos Dados, proposto por 
Berkowitz (2001). Apontam-se os problemas de confiar-se cegamen-
te em testes baseados exclusivamente na ocorrência de falhas, como 
é o caso do teste de Kupiec. Modelam-se os processos estocásticos 
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mencionados com três distribuições condicionais diferentes: normal -
-padrão, t-student e t-student assimétrica. A série de tempo utilizada 
compreende retornos do Ibovespa no período de 2 de janeiro de 2006 
a 25 de novembro de 2013. A separação dos dados entre dentro e fora 
da amostra foi feita dinamicamente, de forma que se utilizam todas 
as informações disponíveis até o tempo “T” para produzir previsões 
para o tempo “T+H” no intervalo de observações fora da amostra.

Abstract

In this paper we show how to estimate the Value-at-Risk of a portfolio 
for time horizons over one day through Monte Carlo Simulation instead 
of using the square root of time rule. We implemented the stochastic 
processes generalized autoregressive conditional heteroskedasticity 
(GARCH) proposed by Bollerslev (1986) and asymmetric power 
autoregressive conditional heteroskedasticity (APARCH) proposed 
by Ding, Granger and Engle (1993) to obtain one step ahead volatlity 
forecasting. We observed how the VaR measure performance behaved 
under different probability distributions for returns conditional 
distribution through both the Inconditional Coverage Test proposed 
by Kupiec (1995) and the Adherence of Theoretical Probability 
Distribution to Data Test proposed by Berkowitz (2001). We showed 
the problems involved when comparing alternative models through a 
test that solely accounts for the number of failures, like Kupiec Test. 
We modeled the previously mentioned stochastic processes under 
three different conditional distributions: Standard Gaussian, t-student 
and skewed t-student. The time series data comprehends returns of 
Ibovespa from 2 Jan 2006 to 25 Nov 2013. The separation between 
in-sample and out-of-sample data was performed dynamically so 
that we use all available information at time “T” to produce “T+H” 
forecasting for the out-of-sample data.
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Introdução

Histórico e literatura

Na literatura de finanças quantitativas e gestão de risco financeiro, 
o VaR (ou Valor em Risco) é citado como uma medida de previ-
são de perda máxima esperada para uma determinada carteira de 
ativos financeiros. De forma mais detalhada, para um conjunto de 
variáveis composto pela carteira de ativos, nível de significância e 
horizonte de tempo, o VaR é definido como o valor cuja probabili-
dade de obtenção de um retorno inferior a ele no horizonte de tempo 
especificado é igual ao nível de significância utilizado. Isto é, ao se 
construir uma medida de VaR, espera-se que o retorno observado 
seja menor do que o VaR estimado apenas em fração equivalente ao 
nível de significância proposto.

A modelagem de VaR é muito importante para as instituições fi-
nanceiras, entre outros motivos, porque ela é responsável pela cons-
trução de medidas de perda máxima esperada em um horizonte de 
tempo e nível de significância determinados para a carteira de par-
ticipações societárias. Neste trabalho, utiliza-se uma série histórica 
de retornos do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) 
como proxy para uma série de retornos obtidos por uma carteira de 
participações societárias.

A estimação de VaR teve seu início em 1989, na criação da meto-
dologia RiskMetrics pelo banco JP Morgan [Longerstaey e Spencer 
(1996)]. Tal metodologia tinha como fundamento a estimação da 
volatilidade1 pelo modelo exponentially weighted moving average 
(EWMA), em que a volatilidade segue um processo recursivo de-

1 No caso univariado, estima-se apenas a volatilidade. No caso multivariado, 
devem-se estimar volatilidades e correlações.
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VaR é obtida por meio da multiplicação da volatilidade estimada por 
um quantil da distribuição normal-padrão.2

A partir de então, várias metodologias de VaR foram propostas com 
base em diferentes modelos para a volatilidade e diferentes distribui-
ções de probabilidade condicional para o retorno. Fernandes (2008) 
faz um breve relato do desenvolvimento dos modelos da família 
 autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH), fundamentais 
na modelagem de volatilidade de séries temporais financeiras.

O primeiro modelo da família nasceu de uma pesquisa de 
 Robert Engle, em 1982, no artigo “Autoregressive Conditional 
 Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom 
Inflation”. Tal modelo ficou conhecido como ARCH e seu diferencial 
era a possibilidade de capturar aglomerados de volatilidade que outros 
processos estocásticos não eram capazes de capturar. Embora a série 
utilizada tenha sido de dados de inflação, não levou muito tempo até 
os pesquisadores observarem sua aplicação em séries de retorno fi-
nanceiro, que também apresentavam heterocedasticidade condicional.

Bollerslev (1986) aprimorou o modelo proposto por Engle (1982) 
por meio da criação do modelo GARCH, com previsão da volati-
lidade um pouco mais acurada por considerar a volatilidade como 
função não apenas da volatilidade passada, mas também do quadra-
do do retorno passado subtraído de sua média incondicional. Vá-
rios outros modelos foram propostos, como em Barndorff-Nielsen 
e Shephard (2001) e Taylor (1986). Berkowitz e O’Brien (2002), 
Danielsson (2002) e Lee e Saltoglu (2001) abordam a utilização de 

2 Para simplificar, assumiu-se média incondicional dos retornos igual a zero. 
Se fosse estimada sua média, bastaria somá-la à multiplicação proposta para 
a obtenção do VaR.
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modelos do tipo ARCH para a estimação de VaR. Giot e Laurent 
(2004) fazem uma comparação entre modelos de volatilidade laten-
te – que utilizam dados diários – e realizada – que utilizam dados 
intradiários – na estimação do VaR e concluem que não há ganhos 
significativos na estimação do VaR diário com base em modelos de 
volatilidade realizada. 

Boudoukh et al. (2004) propõem uma estimativa chamada 
de  MaxVaR para cálculo de VaR para longos horizontes de tempo. 
 MaxVaR é definida como a perda máxima esperada de uma carteira 
até um horizonte de tempo especificado, e não apenas naquele hori-
zonte de tempo, como é definido na metodologia tradicional de VaR. 
Por meio da modelagem do retorno como um processo de difusão 
contínuo lognormal, os autores mostram que o valor do MaxVaR 
será sempre igual ao valor do VaR sob um nível de significância 
dividido por dois. Para estimar o MaxVaR de uma carteira sob um 
nível de significância de 1%, por exemplo, deve-se estimar o VaR da 
mesma carteira sob um nível de significância de 0,5%.

Kaplanski e Levy (2010) propõem uma medida corretiva à regra 
da raiz quadrada do tempo proposta na modelagem Riskmetrics, de 
Longerstaey e Spencer (1996). O erro derivado da regra da raiz qua-
drada do tempo é positivo para curtos horizontes de tempo – provo-
cando superestimação do VaR – e negativo para longos horizontes 
de tempo – provocando subestimação do VaR. Embora o erro seja 
relativamente pequeno para carteiras conservadoras e curtos hori-
zontes de tempo, ele é bastante significativo para carteiras agressi-
vas e longos horizontes de tempo. 

Observa-se que os trabalhos relativos à estimação do VaR para 
horizontes superiores a um dia são bastante escassos na literatura 
de finanças empíricas. Grande parte dos artigos trata da previsão de 
volatilidade e de VaR para um dia, desprezando o detalhamento de 
previsões de perda para maiores horizontes de tempo, fundamentais 
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na prática das instituições financeiras sob um arcabouço regulatório 
que demanda tais estimativas.

Ainda que a metodologia de VaR seja coerente com as melhores 
práticas de modelagem de séries temporais financeiras, o próprio 
conceito de VaR é questionado por muitos autores a respeito de sua 
eficácia como instrumento de gestão de risco financeiro. O próprio 
Comitê do Sistema Financeiro Global (CGFS) do Banco de Com-
pensações Internacionais (BIS) critica a adoção da metodologia de 
VaR para gestão de risco de mercado por sua incapacidade de fun-
cionar bem sob flutuações extremas de preços [CGFS (1999)]. Isto 
é, o modelo falha quando mais se precisa dele, em situações de crise. 
Por isso, Artzner et al. (1997; 1999) propõem uma metodologia al-
ternativa conhecida como Expected Shortfall (ES), O ES é definido 
como a perda esperada condicionada em um retorno abaixo do VaR 
previsto. No entanto, toda a regulação derivada de Basileia ainda é 
baseada em metodologias tradicionais de VaR, e esse é o motivo de 
focar os esforços deste trabalho no estudo da métrica mais acurada 
possível para estimação do VaR para horizontes superiores a um dia. 

O modelo de Luger

Em seminário eletrônico promovido pelo Professional Risk 
 Management International Association (PRMIA), Luger (2013) 
apresenta uma forma de estimação de VaR para horizontes superio-
res a um dia sem a utilização da regra da raiz quadrada do tempo. 
A regra da raiz quadrada do tempo reside na afirmação de que o 
VaR e/ou a volatilidade de uma determinada carteira de ativos “H” 
passos a frente é igual ao VaR e/ou à volatilidade da carteira um 
passo a frente multiplicado pela raiz quadrada de “H”. Assumindo 
volatilidade constante no período entre “T+1” e “T+H” e definindo 
:;<&/)-)&'&()*'%+*+$'$"&$'&9=,+"&$"&,"%),#)9>&:?<&/)-)&)&!,@!,+)&
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retorno, “P” como o valor da carteira e “ ” como o quantil da 
$+9%,+A.+BC)&#),-'*5!'$,C)&#)&#D("*&$"&9+E#+0+/F#/+'&:G<>&)A%=-59"H

A regra da raiz quadrada de “H” é válida, para a volatilidade, 
independentemente de qual seja a distribuição dos retornos, mas é 
necessário que eles sejam independentes e identicamente distribuí-
dos. No entanto, para que seja válida para o VaR, é necessário que 
a distribuição incondicional dos retornos seja normal, o que nun-
ca acontece na prática, uma vez que um dos fatos estilizados mais 
conhecidos da literatura de econometria financeira é o excesso de 
curtose da série de retornos financeiros.

Uma possibilidade para fugir da utilização da regra da raiz qua-
drada de “H” seria a modelagem dos retornos de longo prazo direta-
mente, da seguinte forma:

O lado direito da equação representa um processo estocástico do 
tipo moving average com número de períodos de defasagem igual 
a “H – MA(H)”. O processo “MA” apresenta correlação serial nas 
observações sobrepostas (overlapping observations), o que invali-
da a hipótese de independência entre os retornos. Por outro lado, o 
uso de informações não sobrepostas implica redução do tamanho 
da amostra. Além disso, o processo de agregação dos retornos no 
tempo altera suas propriedades dinâmicas. Retornos diários apre-
sentam aglomerados de volatilidade bem mais expressivos do que 
retornos mensais.



442 Revista do BNDES 41, junho 2014

Luger (2013) propõe, então, que a estimativa de VaR “H” passos 
a frente seja obtida por meio de técnicas de simulação e/ou reamos-
tragem, fazendo inferência apenas sobre a distribuição dos retornos 
um passo a frente. A distribuição dos retornos “H” passos a frente é 
obtida pelo somatório das variáveis aleatórias simuladas um passo 
a frente. Este trabalho pretende não apenas implementar o modelo 
de Luger (2013) para séries temporais financeiras brasileiras, mas 
também estabelecer uma metodologia quantitativa de backtesting 
baseada na aderência do processo estocástico escolhido à série utili-
zada – como o teste de Berkowitz – e não apenas na observação do 
número de perdas maiores do que o VaR – como o teste de Kupiec. 
Além disso, disponibilizam-se, no Apêndice II, códigos em “R” para 
definição das funções utilizadas no artigo. Assim, é possível chamar 
tais funções para estimar o VaR e/ou realizar testes de aderência para 
qualquer série temporal univariada de forma extremamente simples.

Neste artigo, fixou-se “H” em 63 dias (úteis) com o objetivo de 
alinhamento à Circular 3.648 do Banco Central do Brasil, de 4 de 
março de 2013, que trata das abordagens internal ratings-based 

(IRB). Tais abordagens constituem uma metodologia de apuração da 
parcela de capital necessária para cobertura do risco de crédito com 
base em sistemas internos de classificação de risco. Como a carteira 
de ações classificada na carteira bancária deve compor parcela de 
capital de risco de crédito, é necessário que a modelagem de VaR 
esteja alinhada à mencionada circular. Entre outras determinações, 
ela estabelece que a metodologia VaR deve ser aplicada aos retornos 
trimestrais do valor das ações. Ainda que a instituição financeira 
não estime seu capital regulatório com base em modelos internos, as 
instituições sistemicamente importantes (SIFI) devem apurar capital 
econômico com base em modelos internos gerenciais para verificar 
sua adequação ao respectivo capital regulatório, no âmbito do pro-
cesso interno de avaliação da adequação de capital (Icaap).
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O nível de significância utilizado neste trabalho para a previsão 
do VaR será de 1%, por ser considerado o padrão da indústria e dis-
ciplinado pelo Banco Central do Brasil na Circular 3.646/2013 para 
a construção de modelos internos de risco de mercado.

Análise dos dados e apresentação das seções

Os dados utilizados para este estudo foram obtidos no website da 
BM&F Bovespa.3 São retornos diários do Ibovespa no período entre 
2 de janeiro de 2006 e 25 de novembro de 2013, representando 1.959 
observações. Separaram-se os dados entre dentro e fora da amostra de 
forma dinâmica. O período dentro da amostra inicialmente é composto 
de dados entre 2 de janeiro de 2006 e 19 de novembro de 2009. Confor-
me se percorreram as datas fora da amostra, incluíram-se todas as ob-
servações passadas àquela data na série dentro da amostra. Assim, dis-
põe-se sempre do máximo de informações disponíveis para construir-se 
a previsão de VaR “H” passos a frente. Ao todo, foram realizadas 938 
estimações fora da amostra. No Apêndice II, apresentou-se o código na 
linguagem de computação “R” responsável pelo processo de estimação.

Observou-se, nos histogramas da primeira seção do Apêndice I, 
que a distribuição dos retornos diários não muda muito quando se 
observa apenas o período dentro ou fora da amostra e todos os dados 
possíveis. No entanto, a distribuição dos retornos trimestrais muda 
drasticamente quando se altera a amostra utilizada. Tal fato corro-
bora a modelagem dos retornos trimestrais por meio de simulação, 
uma vez que é bastante difícil encontrar uma distribuição analítica 
que se ajuste às várias formas que eles assumem ao longo do tempo, 
ainda que se observe sua distribuição condicional por meio da pa-
dronização pela volatilidade prevista.

3 <http://www.bmfbovespa.com.br/>.
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Vale destacar que o padrão de dependência temporal identificado 
na série de retornos diários estudada está em linha com a literatura. 
Embora não haja dependência linear significante, existe um padrão 
de dependência não linear caracterizado pela significativa autocor-
relação da série dos quadrados dos retornos – como pode ser visto 
no Apêndice I –, o que caracteriza os aglomerados de volatilidade 
presentes nesse tipo de série.

A segunda seção será destinada à exposição dos processos 
estocásticos – GARCH e APARCH – e das distribuições de 
probabilidade – normal--padrão, t-student e t-student assimétrica. 
Na seguinte, serão descritas duas metodologias para estimação do 
VaR: uma que utiliza a regra da raiz quadrada do tempo e outra obti-
da por simulação de Monte Carlo. Os testes de aderência de  Kupiec 
e Berkowitz são apresentados na quarta seção e os respectivos re-
sultados na quinta. Dentre as conclusões mencionadas na sexta se-
ção, destacam-se a melhor aderência da distribuição condicional dos 
retornos diários às distribuições analíticas quando comparados aos 
retornos trimestrais, a consequente superioridade da metodologia 
de VaR para longos horizontes de tempo obtida por simulação de 
Monte Carlo e os riscos de se confiar cegamente em testes baseados 
unicamente na ocorrência de falhas, como o teste de Kupiec.

Escolha dos processos estocásticos e distribuições 
de probabilidade condicionais

Processos estocásticos

GARCH

O processo estocástico GARCH (p,q), proposto por Bollerslev 
(1986), é considerado o padrão da indústria para a modelagem de 
volatilidade de séries financeiras. Sua especificação é a que segue:
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Ela tem as seguintes restrições nos parâmetros:

! > 0   ,   "
i
 I&J&!i = 1,..., p

#
j
&I&J&!j = 1,..., q

No modelo proposto por Bollerslev (1986), “D(.)” é uma distri-
buição de probabilidade normal-padrão. No entanto, neste artigo, 
serão utilizadas outras distribuições analíticas além da gaussiana 
para a modelagem de D(.).

APARCH

Existem vários outros modelos derivados do ARCH proposto por 
Engle (1982). Ding, Granger e Engle (1993) propuseram uma varia-
ção bastante interessante, chamada de asymmetric power ARCH 
ou APARCH. 

Ela tem as seguintes restrições nos parâmetros:

! > 0   ,   $&I&J&&&>&&&"
i
 I&J&!i = 1,..., p

–1 < %
i
 < 1 !i = 1,..., p

#
j
&I&J&!j = 1,..., q
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No modelo proposto por Ding, Granger e Engle (1993), D(.) tam-
bém é uma distribuição de probabilidade normal-padrão. Contudo, 
neste artigo, como já informado, serão utilizadas outras distribui-
ções analíticas além da gaussiana para a modelagem de D(.).

Por meio da realização de estudos de Monte Carlo, Ding,  Granger 
e Engle (1993) concluíram que, embora os modelos da família 
ARCH propostos até então fossem capazes de capturar o padrão de 
dependência não linear existente em séries de retorno financeiro, 
havia espaço para melhorar a caracterização de tal dependência. 
Tanto o modelo GARCH, proposto por Bollerslev (1986), como o 
modelo GARCH de valor absoluto, proposto por Taylor (1986), são 
capazes de reproduzir alguns padrões de dependência dessas séries. 
Logo, não existe razão para não utilizar a hipótese de que a variân-
cia condicional seja função linear dos retornos defasados ao quadra-
do [Bollerslev (1986)] ou de que a volatilidade seja função linear 
dos retornos defasados em módulo [Taylor (1986)]. Assim, Ding, 
 Granger e Engle (1993) propõem um modelo mais geral capaz de re-
produzir, com algumas restrições, os modelos de Bollerslev (1986), 
Taylor (1986) e outros cinco processos estocásticos usualmente ci-
tados na literatura de séries temporais financeiras:

(i) ARCH (p), proposto por Engle (1982), com as seguintes restrições:

KLM&>&N
i 
L&J&&+L4>777>!&>&O

j
 = 0 ! j=1,...,q

(ii) GARCH (p,q), proposto por Bollerslev (1986), com as se-
guintes restrições:

KLM&>&N
i 
= 0 ! i=1,...,p

(iii) GARCH, proposto por Taylor (1986), com as seguintes restrições:

KL4&>&N
i
 = 0 ! i=1,...,p

(iv) Glosten-Jagannathan-Runkle (GJR) GARCH, proposto por 
Glosten, Jaganathan e Runkle (1989), com as seguintes restrições:

KLM&>&JP&N
i
<1 ! j=1,...,q
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(v) Threshold autoregressive conditional heteroskedasticity 
(TARCH), proposto por Zakoian (1994), com as seguintes restrições:

KL4&>&O
j
 = 0 ! j=1,...,q

(vi) Nonlinear autoregressive conditional heteroskedasticity ( NARCH), 
proposto por Higgins e Bera (1992), com as seguintes restrições:

N
i
 = 0 !&+L4>777>!&>&O

j
 = 0 ! j=1,...,q

(vii) Logartihmic autoregressive conditional heteroskedasticity 
(Log-ARCH), proposto por Geweke e Porter-Hudak (1983), com a 
seguinte restrição:

KQJ&3/'9)5*+-+%"6

Entre outras conclusões, o trabalho de Ding, Granger e Engle (1993) 
evidencia a propriedade de memória longa nas séries de retorno finan-
ceiro ao encontrar autocorrelação positiva e significativamente dife-
rente de zero para “|r

t
|d” (d > 0). Além disso, para um lag fixo “&”, a 

função “'
t
(d) = corr(|r

t
|d , |r

t
 + 

&
|d)” tem um único ponto de máximo 

quando “d” está próximo de um, o que vai contra a assunção de outros 
modelos da família ARCH que trabalham com retornos quadráticos. 
R)&',%+E)&$"99"9&'.%),"9>&)&('*),&"9%+-'$)&!','&)&!',F-"%,)&:K<&0)+&$"&
1,43 para dados do índice S&P 500, significativamente diferente do 
-)$"*)&$"&S'T*),&34UVW6>&"-&2."&:K<&L&4>&"&$)&-)$"*)&$"&X)**",9*"(&
34UVW6>&"-&2."&:K<&L&M7&Y9%)&=>&)&-)$"*)&+$"'*&"9%',+'&"#%,"&"99"9&$)+9&
processos estocásticos, invalidando a opção de se utilizar qualquer 
um deles. Neste trabalho, compara-se a performance dos modelos 
 GARCH (1,1) – por ser o padrão da indústria – e do APARCH (1,1) – 
por ser reconhecidamente mais flexível e capaz de capturar padrões de 
dependência que o modelo GARCH não é capaz de capturar.

Distribuições de probabilidade condicionais

Neste estudo, optou-se por utilizar, além da normal-padrão, distri-
buições t-student e t-student assimétrica, proposta por Fernández e 



448 Revista do BNDES 41, junho 2014

Steel (1998), para a distribuição condicional dos retornos. A distri-
buição t-student assimétrica tem a capacidade de capturar, além do 
típico excesso de curtose de séries de retorno financeiro, alguma 
assimetria que possa existir para tal série.

De acordo com Lambert e Laurent (2001), o processo estocástico 
“z

t
” tem distribuição t-student assimétrica, isto é, “z

t
&Z&[\[S3J>4>]>^6<>&

se, e somente se:

_&%",-)&:E37`^6<&,"!,"9"#%'&'&0.#BC)&$"&$"#9+$'$"&$"&!,)A'A+-
lidade de uma t-student 39+-=%,+/'6a&"&:]<&=&)&/)"0+/+"#%"&$"&'99+-
metria. Os parâmetros “m” e “s2” são, respectivamente, a média e 
a variância da distribuição t-student& '99+-=%,+/'7&_&!',F-"%,)&:]<&
=&,"9!)#9b("*&!),&-)$"*',&'&'99+-"%,+'>&"#2.'#%)&)&!',F-"%,)&:^<&
modela o excesso de curtose da distribuição.

Utilizar distribuições não gaussianas para a modelagem da dis-
tribuição condicional dos retornos é muito comum na literatu-
ra de séries temporais financeiras. Para citar alguns artigos, há os 
trabalhos de Giot e Laurent (2004), Lambert e Laurent (2001) e 
 Barndorff-Nielsen e Shephard (2001). Ainda que se utilizem mo-
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delos um pouco mais complexos como o APARCH, é muito difícil 
obter resíduos normalmente distribuídos.4 Ainda existe excesso de 
curtose e assimetria. Por conta disso, efetua-se o teste de Berkowitz 
para saber qual distribuição ajusta-se melhor ao erro do modelo.

Técnicas de estimação do VaR para horizontes 
superiores a um dia

Forma analítica

Nessa metodologia, calcula-se a volatilidade “H” passos a frente 
como função da volatilidade um passo a frente. A volatilidade esti-
mada pela regra da raiz quadrada do tempo é uma metodologia bem 
mais simples do que a proposta por Luger (2013) e utiliza premissas 
não verificadas na realidade, conforme relatado na primeira seção.

Depois de obter a volatilidade, basta multiplicá-la pelo quantil 
da distribuição condicional dos retornos e somar a média para se 
chegar à medida de VaR. No caso da t-student e da t-student assi-
métrica, utilizam-se os parâmetros estimados de graus de liberda-
de e coeficiente de assimetria iguais aos estimados para a série de 
retornos diários na maximização da verossimilhança como proxy. 
Vai se notar que a distribuição dos retornos trimestrais padronizados 

4 Em modelos de volatilidade realizada, em que a volatilidade é estimada com 
base em dados intradiários, é possível obter uma distribuição condicional mais 
próxima da normal-padrão quando a padronização ocorre pela volatilidade in-
tegrada, que é uma proxy da verdadeira volatilidade do dia. No entanto, quando 
a padronização é feita pela volatilidade realizada estimada um passo a frente, 
ainda é difícil obter uma série sem excesso de curtose e sem assimetria. Para 
mais informações, ver Fernandes (2008).
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em nada se assemelha a qualquer dessas distribuições. Ainda que a 
volatilidade fosse estimada de outra forma, seria muito difícil, para 
não dizer impossível, obter uma distribuição dos retornos trimestrais 
padronizados parecida com as distribuições analíticas mencionadas. 

Em que:

R
T+H

 = retornos “H” passos a frente

c
H 

= média incondicional dos retornos “H” passos a frente

;
T+H

 = volatilidade “H” passos a frente

D (.) = distribuição dos retornos padronizados “H” passos a frente

D–1(α) = quantil da distribuição D(.) avaliado no nível de signifi-
cância α

VαRα

T+H 
= Value at Risk estimado “H” passos a frente com nível 

de significância α

Simulação de Monte Carlo

A técnica de estimação de VaR “H” passos a frente proposta por 
Luger (2013) é descrita a seguir para o caso do modelo GARCH (1,1) 
e distribuição condicional dos retornos normal-padrão. O processo 
estocástico GARCH (1,1) é especificado da seguinte forma:

1) Gere (“N” x “H”) variáveis aleatórias normais-padrão “
ti

~
h, +

ε ”, 
em que i = 1,...,N e h = 1,...,H . “N” é o número de iterações na simu-
lação de Monte Carlo e “H” é o número de passos a frente utilizado 
na previsão do VaR.
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2) Simule a distribuição do retorno um passo a frente da seguin-
te forma:

NiparaR TiTTi ,...,1~~
1,11,

=+=
+++

εσµ

3) De posse dos retornos simulados, atualize as variâncias de 
acordo com a equação recursiva do modelo:

( ) 2

111,1

2

2,

~
+++ +−+=
TTiTi

R σβµαωσ~

4) Por meio dos retornos simulados a seguir, obtenha os H-ésimos 
retornos simulados:

NiparaRR
H

h

hTiHTTi ,...,1,
~~

1

,:1,
== ∑

=

+++

5) Estime o VaR para o H-ésimo dia da seguinte forma:

{ }( )N

iHTTiHTT RQuantileVaR
1:1,:1

~
=++++ =

αα

Destaca-se que a inferência a respeito da distribuição dos retor-
nos é feita apenas para a previsão um passo a frente. A distribui-
ção “H” passos a frente é obtida por meio do somatório de retor-
nos simulados um passo a frente. Esse é um detalhe que faz toda 
a diferença. Retornos diários padronizados apresentam frequência 
de observação muito mais semelhante a distribuições analíticas 
do que retornos trimestrais padronizados. Para estimar o VaR de 
posse dos retornos trimestrais obtidos por processo de simulação, 
basta obter o quantil desses dados simulados.

Para mudar a distribuição condicional dos retornos, basta alterar 
o passo (1). Em vez de gerar variáveis aleatórias normais-padrão 
!','&:d

i,T+h
”, basta gerar ocorrências da distribuição desejada. Para 

alterar o processo estocástico gerador dos retornos simulados, bas-
ta alterar o passo (3). No caso do APARCH (1,1), a equação da 
volatilidade é especificada da seguinte forma:
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δ

σβµγµαωσ
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111,11,12,

~~~
++++ +−−−+=
tTiTiTi
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Testes de aderência

Com o objetivo de avaliar a performance das diferentes metodolo-
gias de VaR, utilizaram-se dois testes presentes na literatura: teste de 
Cobertura Incondicional, proposto por Kupiec (1995) e de Aderência 
da Distribuição Analítica aos Dados, proposto por Berkowitz (2001). 

Teste de Cobertura Incondicional de Kupiec (1995)

O teste de Cobertura Incondicional é o mais difundido no mercado 
e é baseado na frequência de ocorrências de eventos de perda que 
excedem o VaR estimado. Seja “x” o número de falhas, isto é, o 
número de ocorrências de eventos de perda que excedem o VaR em 
uma amostra de tamanho “n”. Se o modelo de VaR estiver correto 
e se as ocorrências de falhas forem independentes, então “x” segue 
uma distribuição binomial de parâmetros “n” e “p”. Sob a hipótese 
nula, o modelo de previsão é correto e a frequência observada de fa-
lhas é consistente com o nível de significância utilizado no modelo. 
Trata-se de um teste de razão de verossimilhança com a seguinte 
estatística de teste:

O termo “p*” denota a probabilidade de falhas sob a hipótese 
nula, “n” é o tamanho da amostra e “x” é o número de falhas na 
amostra. Sob a hipótese nula, a probabilidade de ocorrência de falha 
(“p”) é igual ao nível de significância (“p*”) do modelo e a estatísti-
ca de teste tem distribuição qui-quadrado com um grau de liberdade:
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LR
uc 

~ X
1

A principal crítica ao teste de Kupiec (1995) reside no fato de ele 
se basear única e exclusivamente na frequência de falhas, sem fazer 
qualquer tipo de análise em relação à aderência da distribuição aos 
dados ou à dependência temporal da série de ocorrências de falhas, 
assumindo até que os eventos de falha sejam independentes.

Teste de Aderência da Distribuição Analítica aos Dados 
de Berkowitz (2001)

O teste de Berkowitz (2001) é, sem dúvida, o teste mais interessante 
presente neste artigo. Ele não observa a ocorrência de falhas; sequer 
necessita do valor estimado do VaR. Ele vai além. O objetivo do tes-
te de Berkowitz é checar se a distribuição condicional dos retornos 
utilizada na modelagem está de fato aderente aos dados observados 
ou não. 

Para isso, é preciso inicialmente criar uma série de retornos pa-
dronizados da seguinte forma:

Em que:

y
t
 = retorno padronizado no tempo “t”

( = média incondicional do processo estocástico

)
t
 = volatilidade prevista para o tempo “t” de acordo com o mo-

delo utilizado
Para a realização do teste proposto por Berkowitz (2001), é ne-

cessário transformar a série de retornos padronizados em uma série 
“z

t
”, tal que:

z
t
 = Ȉ–1 (F (y

t
) )

^
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Em que:

e–1 = quantil da distribuição normal-padrão
F (.)
^

 = função de distribuição acumulada da previsão

y
t
 = retorno padronizado realizado no tempo “t”

Berkowitz (2001) usa resultados provados por outros autores para 
afirmar que “z

t
” tem distribuição normal-padrão independentemente 

de qual seja a função “F (.)
^ ”, desde que o modelo esteja corretamen-

te especificado. Isto é, o teste de Berkowitz nada mais é do que a ve-
rificação se “z

t
” segue uma distribuição próxima da normal-padrão. 

Quanto mais próxima a série “z
t
” estiver de uma normal-padrão, 

mais próxima de zero estará a estatística de teste e, consequente-
mente, mais favorável será o resultado do teste à hipótese nula. A hi-
pótese nula reside na afirmação de que “F (.)

^ ” caracteriza fielmente 
os dados observados.

Como o objetivo deste estudo é fazer o teste de aderência para 
uma metodologia de VaR, que foca nas realizações de perdas, vai se 
realizar o teste truncado em algumas regiões da cauda esquerda da 
variável aleatória transformada “z

t
”, conforme definição da variável 

“Q” a seguir:

Q = e–1 (α)
A função de verossimilhança é definida como:

A estatística de teste é baseada na diferença entre as funções de 
verossimilhança restrita e irrestrita:

LR
tail

 = –2(L(0,1) – L(μ, σ))^ ^

LR
tail 
~ X2(2) sob H

0
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A implementação do teste de Berkowitz se dá de forma diferente 
para a modelagem por meio de simulação de Monte Carlo e para 
aquela que utiliza a regra da raiz quadrada do tempo. Para a mode-
lagem com simulação, testa-se se os retornos diários padronizados 
têm frequência de observação semelhante à distribuição analítica 
utilizada, uma vez que a distribuição trimestral é construída pela 
soma de retornos diários simulados. Então, obtém-se:

Em que:

y
t
 = retorno diário padronizado no tempo “t”

( = média incondicional do processo estocástico

)
t
 = volatilidade prevista para o tempo “t” de acordo com o mo-

delo utilizado para a série de retornos diários

Já para a modelagem que utiliza a regra da raiz quadrada do tem-
po, a assunção que se faz é a de que os retornos trimestrais têm 
algum tipo de distribuição analítica, e a estimação de VaR passa 
pela obtenção de um quantil dessa distribuição. Por isso, o teste de 
Berkowitz para essa segunda metodologia de modelagem passa pela 
construção da variável transformada “z

t
” com série de retornos tri-

mestrais padronizados. Dessa forma, obtém-se:

Em que:

y
t
 = retorno trimestral padronizado no tempo “t”

( = média incondicional do processo estocástico multiplicada por “H”

)
t
 = volatilidade prevista para o tempo “t” de acordo com a regra 

da raiz quadrada de “H”
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Em ambos os casos, são utilizados apenas dados fora da amostra 
para a construção de “y

t
”.

Resultados obtidos para a série de retornos 
financeiros

Utilizam-se três tipos de modelagem para a distribuição condi-
cional dos retornos: normal, t-student e t-student assimétrica. 
Combinam-se tais distribuições com os processos estocásticos 
GARCH (1,1) e APARCH (1,1), conforme discutido na segunda e 
na terceira seções.

Apresenta-se, na sequência, tabela comparativa dos modelos uti-

lizados. No teste de Berkowitz, a coluna “Corte” diz respeito aos 

níveis de significância utilizados no truncamento, uma vez que se 

está focando na aderência da cauda, e não de toda a distribuição, 

aos dados. Para cada valor de corte e para cada modelo, obteve-

se um p-valor diferente, conforme evidenciado na tabela. No teste 

de  Kupiec, o percentual de falhas indica a fração de dias em que o 

retorno trimestral foi inferior ao VaR estimado e “p-valor” indica o 

p-valor encontrado para determinado modelo.

O baixo percentual de falhas obtido pela modelagem por simula-

ção de Monte Carlo se deve primordialmente ao fato de os retornos 

aberrantes de 2008 estarem presentes na faixa de dados dentro da 

amostra. Isto é, estimaram-se parâmetros com dados estressados e 

estes foram testados em um período de relativa calmaria, uma vez 

que não se observou frequência semelhante de perdas a partir de 

2009 quando comparada a 2008. 

No teste de Berkowitz para os modelos que utilizam simulação 

de Monte Carlo na construção da previsão “H” passos a frente, 
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isto é, com a transformação “z
t
” realizada sobre a série de retor-

nos diá rios padronizados, verifica-se que o processo estocástico 

 APARCH (1,1) com distribuição condicional t-student teve p-va-

lor superior a 23% para todos os níveis de corte. Nenhum outro 

modelo foi tão aderente para vários níveis diferentes de corte. O 

processo estocástico GARCH (1,1) com distribuição condicional 

t-student assimétrica teve p-valores incríveis para os cortes de 1%, 

5% e 10%: todos acima de 90%. 

Entre os modelos que utilizam a regra da raiz quadrada de “H” 

para a previsão da volatilidade, o único que apresentou p-valor sig-

nificativo foi o APARCH com distribuição condicional normal, mas 

apenas para o nível de corte de 1%. No nível de corte subsequente, 

de 5%, o p-valor ficou cravado em zero, o que demonstra pouca 

aderência da frequência dos retornos trimestrais padronizados pelo 

GARCH com distribuição normal a essa distribuição – o que pode 

ser visto facilmente na subseção “Retornos trimestrais – regra da 

raiz quadrada de ‘H’” do Apêndice I.

Vale destacar que não se encontrou p-valor significativo no teste 

de Kupiec na estimação combinada com simulação de Monte Carlo, 

mas sim na estimação com a regra da raiz quadrada do tempo. Tal 

fato evidencia o problema de se utilizar o teste de Cobertura Incon-

dicional de Kupiec de forma indiscriminada como único fator de es-

colha. Os modelos APARCH normal, APARCH t-student e  GARCH 

t-student assimétrica combinados com a regra da raiz quadrada de 

“H” apresentaram p-valores altíssimos em Kupiec e baixíssimos em 

Berkowitz. Isto é, mesmo observando que os retornos trimestrais 

padronizados por essas volatilidades não se parecem nem um pouco 

com as distribuições analíticas utilizadas, não se pode rejeitar a hi-

pótese nula de Kupiec, ainda que se utilize nível de significância na 

casa de 25% nos testes.
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Tabela 1 

Simulação de Monte Carlo (%)

Tabela 1a Berkowitz

Corte APARCH 
normal

APARCH 
t-student

APARCH 
t-student 

assimétrica

GARCH 
normal

GARCH 
t-student

GARCH 
t-student 

assimétrica

1 3,53 87,24 83,55 0,05 83,44 91,11

5 0,14 23,20 0,79 0,50 48,45 93,37

10 1,52 68,20 8,16 0,33 45,57 97,96

15 1,81 62,09 8,64 2,50 3,60 11,45

20 5,72 49,20 3,92 21,80 14,36 17,75

Tabela 1b Kupiec

APARCH 
normal

APARCH 
t-student

APARCH 
t-student 

assimétrica

GARCH 
normal

GARCH 
t-student

GARCH 
t-student 

assimétrica

Percentual 
de falhas

0,00 0,00 0,00 0,10 0,32 0,11

p-valor 0,00 0,00 0,00 0,04 1,46 0,04

Fonte: Elaboração própria, com base em valores estimados em R.
Nota: Tabela com os p-valores e frequência de falhas dos testes realizados fora 
da amostra.

Tabela 2 

Regra da raiz quadrada de “H” (%)

Tabela 2a Berkowitz

Corte APARCH 
normal

APARCH 
t-student

APARCH 
t-student 

assimétrica

GARCH 
normal

GARCH 
t-student

GARCH 
t-student 

assimétrica

1 50,68 1,47 0,76 0,00 0,00 0,32

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Continua)
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Corte APARCH 
normal

APARCH 
t-student

APARCH 
t-student 

assimétrica

GARCH 
normal

GARCH 
t-student

GARCH 
t-student 

assimétrica

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela 2b Kupiec

APARCH 
normal

APARCH 
t-student

APARCH 
t-student 

assimétrica

GARCH 
normal

GARCH 
t-student

GARCH 
t-student 

assimétrica

Percentual 
de falhas

0,75 1,39 0,32 5,01 4,37 1,28

p-valor 41,35 26,17 1,46 0,00 0,00 40,99

Fonte: Elaboração própria, com base em valores estimados em R.
Nota: Tabela com os p-valores e frequência de falhas dos testes realizados fora 
da amostra.

Conclusões

Neste artigo, mostrou-se como estimar o VaR de uma carteira para 

horizontes superiores a um dia de acordo com metodologia proposta 

por Luger (2013). Em tal metodologia, o VaR “H” passos a frente é 

estimado pela obtenção de um quantil de uma distribuição simulada 

por meio do processo estocástico gerador da série. Ela tem signifi-

cativos ganhos em relação à adoção da regra da raiz quadrada do 

tempo, que tem premissas não verificadas na realidade e muitas ve-

zes ignoradas na prática da gestão de risco financeiro.

Como se vê nos histogramas presentes nos itens “GARCH (1,1) 

combinado com simulação de Monte Carlo” e “APARCH (1,1) 

(Continuação)
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combinado com regra da raiz quadrada de ‘H’” do Apêndice I, a 

série de retornos padronizados “H” passos a frente não tem um com-

portamento semelhante a qualquer das distribuições analíticas cita-

das neste artigo. É muito mais fácil aceitar a hipótese nula do teste 

de Berkowitz de correta especificação do processo gerador da série 

para retornos padronizados diários do que trimestrais. Assim, quan-

do se gera a distribuição da previsão dos retornos trimestrais por 

simulação, parte-se de um pressuposto com elevadíssima aceitação 

por Berkowitz para se construir a série de retornos “H” passos a 

frente. Verifica-se, de acordo com os histogramas presentes no item 

“Exemplos de histogramas de retornos trimestrais previstos, gerados 

pela combinação do processo estocástico APARCH (1,1) t-student 

assimétrica com simulação de Monte Carlo” do Apêndice I, que o 

aspecto da distribuição simulada muda ao longo do tempo, de forma 

que é bastante difícil – para não dizer impossível – modelá-la dire-

tamente por meio de função de distribuição analítica e obter resulta-

dos tão bons quanto os obtidos por simulação, sobretudo quando se 

utiliza como parâmetro o p-valor de Berkowitz.

Uma das principais conclusões deste trabalho é a de que a escolha 

de modelos com base exclusivamente em testes de ocorrência de fa-

lhas, como o teste de Kupiec, pode trazer graves problemas. Obser-

varam-se distribuições de retornos padronizados que muito diferem 

de as respectivas distribuições analíticas receberem p-valores altís-

simos em Kupiec e baixíssimos em Berkowitz. O teste de Berkowitz 

é muito mais abrangente, uma vez que ele checa se a distribuição 

analítica é, de fato, aderente aos dados.

Uma interessante extensão deste trabalho seria a aplicação dos 

mesmos modelos para o caso multivariado, isto é, em que o VaR da 

carteira seja decomposto em seus fatores de risco. Tal abordagem é 

fundamental na análise de sensibilidade do VaR em relação a mu-
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danças nas volatilidades e correlações, o que é bastante interessante 

para a realização de testes de estresse.

Apêndice I

Gráficos

Dados sem tratamento – histogramas e autocorrelações
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APARCH (1,1) combinado com simulação de Monte Carlo

APARCH (1,1) com distribuição condicional normal-padrão

APARCH (1,1) com distribuição condicional t-student com 
número de graus de liberdade estimado a cada passo pela 
função “GARCHFit”
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APARCH (1,1) com distribuição condicional t-student 

assimétrica com número de graus de liberdade e coeficiente 
de assimetria estimados a cada passo pela função “GARCHFit”

GARCH (1,1) combinado com simulação de Monte Carlo

GARCH (1,1) com distribuição condicional normal-padrão
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GARCH (1,1) com distribuição condicional t-student com 
número de graus de liberdade estimado a cada passo pela 
função “GARCHFit”

GARCH (1,1) com distribuição condicional t-student assimétrica 
com número de graus de liberdade e coeficiente de assimetria 
estimados a cada passo pela função “GARCHFit”
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APARCH (1,1) combinado com regra da raiz quadrada de “H”

APARCH (1,1) com distribuição condicional normal-padrão

APARCH (1,1) com distribuição condicional t-student com 
número de graus de liberdade estimado a cada passo pela 
função “GARCHFit”

APARCH (1,1) com distribuição condicional t-student 
assimétrica com número de graus de liberdade e coeficiente 
de assimetria estimados a cada passo pela função “GARCHFit”
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GARCH (1,1) combinado com regra da raiz quadrada de “H”

GARCH (1,1) com distribuição condicional normal-padrão

GARCH (1,1) com distribuição condicional t-student com 
número de graus de liberdade estimado a cada passo pela 
função “GARCHFit”

GARCH (1,1) com distribuição condicional t-student assimétrica 
com número de graus de liberdade e coeficiente de assimetria 
estimados a cada passo pela função “GARCHFit”
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Variável transformada “z
t
” utilizada no teste de 

Berkowitz

Obs.: Quanto mais próxima a “z
t
” estiver de uma distribuição nor-

mal-padrão, mais a estatística de teste estará aderente à hipótese 
nula de correta especificação do modelo.

Retornos diários – simulação de Monte Carlo
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Retornos trimestrais – regra da raiz quadrada de “H”
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Exemplos de histogramas de retornos trimestrais previstos, 
gerados pela combinação do processo estocástico APARCH 
(1,1) t-student assimétrica com simulação de Monte Carlo
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Apêndice II

Códigos em “R” para a implementação dos modelos

Foram utilizados os pacotes estatíticos “fGARCH” e “ruGARCH” 
na implementação das funções.

1. Função criada para estimar o VaR “H” passos a frente por 

meio da técnica de simulação de Monte Carlo, proposta por 

 Luger (2013), em região fora da amostra, com o objetivo de se 

realizarem testes de aderência (backtesting)

VaR_H = function(N, H, R, R_out, modelo, dist, alpha, exp)

{

# N é o número de iteracões na simulação de Monte Carlo

# H é o número de passos a frente na estimação do VaR

# R é a série histórica completa

# R_out é o tamanho da série fora da amostra

# modelo é o processo estocástico utilizado: ~GARCH (1,1) ou 
~APARCH (1,1)

# dist é a distribuição condicional dos retornos: “norm” (normal- 
-padrão) , “std” (t-student) ou “sstd” (t-student assimétrica)

f&'*!g'&=&)&#D("*&$"&9+E#+h/F#/+'&'$)%'$)&#'&!,"(+9C)&$)&i'?

# se exp==TRUE, então a função retorna a transformação exponencial 
do VaR. Caso contrário, não há tal transformação

# R_in é o tamanho da série dentro da amostra no momento inicial, 
uma vez que a cada passo novas informações são incorporadas à 
amostra

R_in = length(R) - R_out

# Z é o número de estimações realizadas

Z = R_out-(H-1)

# R_sim é a matriz de retornos simulados um passo a frente
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R_sim = array(data=0 , dim=c(N,H))

# sigma_sim é a matriz de volatilidades atualizadas

sigma_sim = array(data=0 , dim=c(N,H))

# vol é o vetor de volatilidades estimadas

vol = array(data=0 , dim=c(Z))

# VaR é o vetor de medidas de VaR estimadas

VaR = array(data=0 , dim=c(Z))

f& )& %'-'#g)& $'& -'%,+j& $"& /)"h/+"#%"9& $"!"#$"& $)& -)$"*)& "& $'&
$+9%,+A.+BC)7&k.'%,)& =& )& #l-",)&-D#+-)& $"& /)"h/+"#%"9& 3-)$"*)&
GARCH com distribuição condicional normal)

length_coefs = 4

if (modelo==~aparch(1,1))

length_coefs = length_coefs + 2

if (dist==”std”)

length_coefs = length_coefs + 1

else if (dist==”sstd”)

length_coefs = length_coefs + 2

f&/)"09&=&'&-'%,+j&$"&/)"h/+"#%"9&$'9&"9%+-'Bm"9

coefs = array(data=0.0 , dim=c(Z,length_coefs))

if (dist==”norm”)

# Epsilon_sim e um vetor aleatorio Normal-Padrao de ta-

manho N x H

Epsilon_sim = rnorm(N*H)

# R_H_sim a distribuição de retornos simulados “H” passos a frente 

para cada observação “z”, isto é, para cada observação fora da 

amostra

R_H_sim = array(data=0, dim=c(Z,N))



472 Revista do BNDES 41, junho 2014

# z é o contador do número de estimações

for (z in 1:Z)

{       

# “garchFit” retorna a estimação dos parâmetros realizada por 
modelo da família “ARCH” 

fit = garchFit(formula = modelo , data=R[1:(R_in+z-1)] , cond.
dist=dist , trace=FALSE)

# Construção dos valores estimados dos parâmetros para cada “z”

mu = coef(fit)[[1]]

omega = coef(fit)[[2]]

alpha1 = coef(fit)[[3]]

# Caso APARCH (1,1)

if (modelo==~aparch(1,1)) {

gamma1 = coef(fit)[[4]]

beta1 = coef(fit)[[5]]

delta = coef(fit)[[6]]

if (dist==”std”) 

shape = coef(fit)[[7]] 

else if (dist==”sstd”) {

skew = coef(fit)[[7]]

shape = coef(fit)[[8]] }}

# Caso GARCH (1,1)

else if (modelo==~garch(1,1)) {

beta1 = coef(fit)[[4]]

gamma1 = 0.0

delta = 2.0

if (dist==”std”) 

shape = coef(fit)[[5]]
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else if (dist==”sstd”) {

skew = coef(fit)[[5]]

shape = coef(fit)[[6]] }}

if (dist==”std”)

# Epsilon_sim é um vetor aleatório t-student de tamanho N 

x H, com número de graus de liberdade (nu) estimado 

Epsilon_sim = rstd(n=N*H , nu=shape)

else if (dist==”sstd”)

# Epsilon_sim é um vetor aleatório t-student assimétrico de 

tamanho N x H, com número de graus de liberdade (nu) e 

/)"h/+"#%"&$"&'99+-"%,+'&3n+6&"9%+-'$)9

Epsilon_sim = rsstd(n=N*H , nu=shape , xi=skew)

# “predict” retorna a previsão um passo a frente da vol 

vol[z] = predict(fit, n.ahead = 1)[[3]]

# i é o contador do número de iterações na simulação de Monte 

Carlo

for (i in 1:N)

{

# h é o contador do número de passos a frente na estimação do VaR

for (h in 1:H)

{

if (h==1)

sigma_sim[i,h] = vol[z]

else

sigma_sim[i,h] = (omega + alpha1*((abs(R_sim[i,h-1]-mu) – 

gamma1*(R_sim[i,h-1]-mu))^delta) + beta1*(sigma_

sim[i,h-1]^delta))^(1/delta)
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R_sim[i,h] = mu + sigma_sim[i,h] * Epsilon_sim[i + (h-1)*N]

R_H_sim[z,i] = R_H_sim[z,i] + R_sim[i,h]

}

}

VaR[z] = quantile(R_H_sim[z,] , probs=alpha)

coefs[z,] = coef(fit)

}

# se exp==TRUE, então a função retorna a transformação 
exponencial do VaR

if (exp==TRUE)

VaR = exp(VaR) - 1

# a função retorna quatro elementos: o vetor de previsões do VaR, a 
-'%,+j&$"&/)"h/+"#%"9&"9%+-'$)9>&)&("%),&$"&()*'%+*+$'$"9&"9%+-'$'9&
e a matriz com realizações da previsão do retorno “H” passos a 
frente para cada dia fora da amostra

lista = list(VaR = VaR, Coeficientes = coefs, Volatilidade = vol, 
R_H_sim = R_H_sim)

return(lista)

}

Função criada para estimar o VaR “H” passos a frente 
por meio da regra da raiz quadrada de “H” em região 
fora da amostra, com o objetivo de se realizarem testes 
de aderência (backtesting)

VaR_square = function(H, mu, vol, dist, skew, shape, alpha, exp)

{



475Estimação de Value at Risk para horizontes superiores a um dia por meio 
dos processos estocásticos GARCH e APARCH combinados com simulação 
de Monte Carlo

# q é um vetor de quantis utilizados na estimação do VaR

q = array(data=0.0, dim=c(length(vol)))

for (i in 1:length(q))

if (dist==”norm”)

q[i] = qnorm(p=alpha)

else if (dist==”std”)

q[i] = qstd(p=alpha, nu=shape[i])

else if (dist==”sstd”)

q[i] = qsstd(p=alpha, xi=skew[i], nu=shape[i])

# estimação do VaR “H” passos a frente pela regra da raiz de “H”

VaR = mu*H + sqrt(H)*vol*q

if (exp==TRUE)

VaR = exp(VaR)-1

return(VaR)

}

Função criada para realizar o teste de Kupiec

Kupiec = function(R_H, VaR, alpha)

{

# R_H representa o retorno realizado “H” passos a frente

# VaR representa o VaR calculado “H” passos a frente

# n é o número de observações fora da amostra

n = length(R_H)

# x é o contador de dias em que o retorno é inferior ao VaR

x=0.0

for (i in 1:n)

if (R_H[i] < VaR[i])

x = x + 1.0
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# LR é a estatística de teste

LR = (-2)*log( ((1-alpha)^(n-x)) * (alpha^x) ) +  
2*log( ((1-(x/n))^(n-x)) * ((x/n)^x) )

# sob H0, LR tem distribuição qui-quadrado com um grau de 
*+A",$'$"7&o)E)>&)&!5('*),&=&$"h#+$)&/)-)&'& ,"E+C)&p&$+,"+%'&$'&
estatística de teste da função de distribuição acumulada da qui- 
-quadrado com um grau de liberdade. A função “pchisq” retorna 
P(X>x) quando lower.tail=FALSE. “q” é o quantil da distribuição e 
“df” é o número de graus de liberdade 

p_valor = pchisq(q=LR, df=1, lower.tail=FALSE)

# a função retorna o p-valor do teste e o número de falhas “x”

return(list(p_valor=p_valor, x=x))

}

Função criada para realizar o teste de Berkowitz

Berkowitz = function(R_pad, dist, shape, skew, corte)

{

# R_pad é a série de retornos padronizados

# dist é a distribuição da previsão: “norm”, “std” ou “sstd”

# shape é o vetor de números de graus de liberdade estimados

f&9q"r&=&)&("%),&$"&/)"h/+"#%"9&$"&'99+-"%,+'&"9%+-'$)9

# z é a variável transformada utilizada como entrada para o teste

z = array(data=0.0 , dim=c(length(R_pad)))

# será aplicado o quantil da distribuição normal-padrão sobre a 
distribuição acumulada do retorno padronizado

if (dist==”norm”)

z = qnorm(pnorm(R_pad))
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else

for (i in 1:length(R_pad))

if (dist==”std”)

z[i] = qnorm(pstd(R_pad[i], nu=shape[i]))

else

z[i] = qnorm(psstd(R_pad[i], nu=shape[i], 
xi=skew[i]))

# B retorna o resultado da função BerkowitzTest (pacote “ruGARCH”) 
aplicada sobre a série transformada “z”. A função BerkowitzTest 
utiliza a série “z” para calcular a estatística de teste e o p-valor do 
teste de Berkowitz. Quando tail.test=TRUE, o teste é aplicado apenas 
sobre a cauda esquerda da distribuição, com precisão determinada 
pelo parâmetro “alpha”

B = BerkowitzTest(data=z, tail.test=TRUE, alpha=corte, lags=0)

lista=list(B, z=z)

return(lista)

}
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Pactos em moeda estrangeira 
ou com reajuste indexado 
em moeda estrangeira 

Rodrigo Rabelo Tavares Borba*

Resumo 

O presente estudo analisa a questão dos contratos em moeda estrangei-
ra, bem como dos contratos em reais indexados em moeda estrangeira, 
apresentando a posição da doutrina e da jurisprudência sobre o tema. 

Abstract

This paper analyzes the subject of foreign currency contracts as 
well as contracts in real indexed to foreign currency, based on the 
position of doctrine and jurisprudence.
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Introdução

Este artigo analisa a problemática da estipulação de contratos em 

moeda estrangeira e em que termos e condições tais pactos seriam 

admissíveis no contexto legal brasileiro. Essa questão mostra-se re-

levante para o BNDES, pois, com base nos pontos a seguir debati-

dos, será possível escolher, com segurança jurídica, qual o veículo 

mais indicado para cada investimento, especialmente tendo em vis-

ta que o Sistema BNDES conta atualmente com uma subsidiária na 

Inglaterra, a BNDES Limited.1

Serão debatidas, ao longo deste estudo, basicamente, duas ques-

tões inter-relacionadas. São elas: (1) Em que hipóteses seria admis-

sível pactuar contratos em moeda estrangeira no Brasil? (2) Seria 

possível estabelecer um contrato em reais, com reajuste atrelado à 

variação cambial? 

1 A BNDES Limited é uma subsidiária integral do BNDES, constituída no 
Reino Unido, e tem como principal finalidade a aquisição de participa-
ções acionárias em outras companhias, por ser uma investment holding 

company. Inaugurada em novembro de 2009, em Londres, a subsidiária 
representou a chegada do Banco a um dos principais centros financeiros 
do mundo, constituindo mais uma etapa da expansão das atividades da 
instituição para fora do Brasil. Também são objetivos da subsidiária au-
mentar a visibilidade do Banco na comunidade financeira internacional 
e auxiliar de maneira mais efetiva as empresas brasileiras que estão em 
processo de internacionalização ou aquelas que buscam oportunidades no 
mercado internacional.

 Além de ser um ponto de referência e de apoio para as companhias brasi-
leiras que já têm presença global, a BNDES Limited é a ponte entre investi-
dores internacionais e as grandes oportunidades de investimento oferecidas 
pelo Brasil, que conta com grande fronteira de investimentos em infraestru-
tura, sofisticado setor industrial e agronegócio com competitividade única 
em escala mundial.
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Pactos em moeda estrangeira no Brasil 

Consoante o disposto no art. 315 do Código Civil Brasileiro, as “dívi-
das em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente 
e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes”. Na 
mesma esteira, arremata o art. 318 do mesmo diploma que “são nulas 
as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem 
como para compensar a diferença entre o valor desta e o da  moeda 
nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial”.

Logo, “excetuados os casos previstos na legislação especial”, tan-
to o pagamento como a correção monetária devem ser feitos com 
base na moeda corrente nacional. 

A legislação especial, contudo, pode estabelecer exceções à regra 
da moeda nacional, conforme vai se demonstrar a seguir. 

Decreto-Lei 857/69 (art. 2°)

Esse decreto-lei, recepcionado com força de lei ordinária, traz as 
principais exceções à regra geral mencionada. 

Em tal diploma legislativo, depois de o art. 1º repetir a regra geral de 
que “são nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer docu-
mentos, bem como as obrigações que exequíveis no Brasil, estipulem 
pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por alguma forma, res-
trinjam ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal” monetário, o art. 2º 
estipula as exceções em que seria admissível a previsão tanto do paga-
mento em moeda estrangeira como da correção da dívida com base na 
variação da moeda estrangeira em relação à moeda nacional. São elas:

Art. 2º Não se aplicam as disposições do artigo anterior: 

I - aos contratos e títulos referentes a importação ou exportação de 
mercadorias; 
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II - aos contratos de financiamento ou de prestação de garantias re-
lativos às operações de exportação de bens de produção nacional, 
vendidos a crédito para o exterior; 

III - aos contratos de compra e venda de câmbio em geral; 

IV - aos empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou 
devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior, excetuados 
os contratos de locação de imóveis situados no território nacional; 

V - aos contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, de-
legação, assunção ou modificação das obrigações referidas no item 
anterior, ainda que ambas as partes contratantes sejam pessoas resi-
dentes ou domiciliadas no país. 

A primeira hipótese em que se mostra possível a pactuação em 
moeda estrangeira está prevista no art. 2º, inciso I. Seriam os casos 
de contratos e títulos referentes à importação ou à exportação de 
mercadorias, hipóteses em que a presença de um elemento estran-
geiro justificaria a exceção. Na mesma linha, o inciso II refere-se 
aos contratos de financiamento ou prestação de garantias relativas às 
operações de exportação de bens de produção nacional, vendidos a 
crédito para o exterior. Aqui, da mesma forma que no inciso I, a pre-
sença de um elemento estrangeiro justificaria a pactuação em moeda 
estrangeira. Há ainda a hipótese prevista no inciso III, referente aos 
contratos de compra e venda de câmbio, que, por uma razão intrín-
seca, exigem a presença da moeda estrangeira. Já na hipótese do 
inciso IV, há uma verdadeira regra geral, a autorizar a utilização de 
moeda estrangeira em quaisquer empréstimos ou obrigações cujo 
credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior, 
com exceção do caso de locação de imóveis situados no Brasil. Por 
fim, o inciso V autoriza que os contratos que tenham por objeto a 
cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação das obri-
gações mencionadas no inciso IV possam ser em moeda estrangeira, 
ainda que ambas as partes contratantes sejam pessoas residentes ou 
domiciliadas no país. 
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Além do Decreto-Lei 857/69, há outros diplomas legislativos que 
admitem o pagamento em moeda estrangeira. A seguir, comentam-
-se alguns deles. 

Arrendamento mercantil

A Lei 8.880/94, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Eco-
nômica e o Sistema Monetário Nacional e institui a Unidade Real de 
Valor (URV), prevê expressamente a possibilidade excepcional de 
reajuste vinculado à variação cambial nos contratos de arrendamen-
to mercantil baseados em captação externa:

Art. 6º – É nula de pleno direito a contratação de reajuste vinculado 
à variação cambial, exceto quando expressamente autorizado por lei 
federal e nos contratos de arrendamento mercantil celebrados entre 
pessoas residentes e domiciliadas no País, com base em captação de 
recursos provenientes do exterior.

O mencionado dispositivo reforça a proibição, como regra geral, 
da contratação em moeda estrangeira, mas abre uma exceção em que 
o contrato de leasing poderia ser pactuado em moeda estrangeira. A 
exceção seria a hipótese de arrendamento mercantil cuja captação 
tenha sido feita com recursos provenientes do exterior. 

Debêntures

Debêntures são valores mobiliários que conferem a seus titulares 
um direito creditício contra uma sociedade anônima emissora. Os 
termos e condições de remuneração e eventual direito de conversão 
deverão estar consignados na escritura de emissão. 

Embora haja certa divergência doutrinária, pode-se entender a 
debênture como uma modalidade exótica de mútuo. As debêntures 
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também se aproximam dos títulos de crédito, apesar de serem anali-
sadas sempre em uma perspectiva global. 

Isso porque as debêntures são, por natureza, títulos de série ou 
de massa e, por conseguinte, fungíveis. São criadas como unidades 
autônomas, de um conjunto de títulos padronizados, e não singu-
larmente, e os direitos que conferem são descritos na escritura de 
emissão. Cada debênture é um título distinto, mas todos os títulos 
da mesma série têm, por expressa disposição legal (art. 53, § úni-
co, da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76), igual valor 
nominal e conferem aos titulares os mesmo direitos [Lamy Filho e 
Pedreira (2009)]. 

No que concerne mais especificamente ao ponto de interesse 
deste trabalho, que é a indexação de obrigações em moedas estran-
geiras, vale ressaltar que a Lei das Sociedades Anônimas, em seu 
art. 54, §1º, preceitua que a debênture poderá conter cláusula de 
correção monetária com base na variação da taxa cambial ou em 
outros referenciais não expressamente vedados em lei. 

Falece, portanto, poder ou competência administrativa para 
o Banco Central (Bacen) ou a Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), a exemplo do que fizeram por meio da Decisão Conjunta 
7/99, proibir a emissão de debênture com cláusula de correção pela 
variação cambial. Em virtude da flagrante violação ao art. 54, §1º, 
da Lei 6.404/76, essa decisão conjunta foi tacitamente revogada pela 
Decisão Conjunta CVM/Bacen 13/2003, que permitiu a correção 
com base na variação cambial.2

2 Art. 2º Alternativamente à forma de remuneração prevista no art. 1º, é admi-
tida a emissão de debêntures com cláusula de correção, com base nos coefi-
cientes fixados para correção de títulos da dívida pública federal, na variação 
da taxa cambial ou em índice de preços, ajustada, para mais ou para menos, 
por taxa fixa.
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A questão da vigência do Decreto-Lei 857/69 e do 
art. 6º da Lei 8.880/94

Analisando a legislação mais recente sobre a matéria, percebe-se 
que tanto o Decreto-Lei 857/69 como a Lei 8.880/94 estão plena-
mente em vigor, consubstanciando assim as hipóteses em que se 
mostra lícita a estipulação de obrigações em moeda estrangeira.

A Lei 9.069/95, que instituiu o Plano Real, preceituou em seu 
art. 27, §1º, a seguinte regra:

Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação 
de negócio jurídico, da expressão monetária de obrigação pecuniária 
contraída a partir de 1º de julho de 1994, inclusive, somente poderá 
dar-se pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor, 
Série r - IPC-r.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica:

I - às operações e contratos de que tratam o Decreto-lei nº 857, de 11 
de setembro de 1969, e o art. 6º da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994;

II - aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender bens 
para entrega futura, prestar ou fornecer serviços a serem produzidos, 
cujo preço poderá ser reajustado em função do custo de produção ou 
da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos 
insumos utilizados;

III - às hipóteses tratadas em lei especial.

Por sua vez, o art. 1º, § único, inciso I, da Medida Provisória 
1.875-52, de 30 de junho de 1999, aprovada como Lei 10.192/2001, 
reafirmou a vigência das exceções:

Art. 1o As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exe-
quíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu 
valor nominal.

Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer es-
tipulações de:
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I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estran-
geira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei no 857, 

de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei no 8.880, 

de 27 de maio de 1994; 

II - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a 
unidade monetária de conta de qualquer natureza;

III - correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, 
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos 
insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Portanto, pode-se asseverar que tanto o Decreto-Lei 857/69 como 
a Lei 8.880/94 estão plenamente em vigor.

Pactos em reais, com reajuste atrelado  
à variação cambial

Doutrinariamente, distinguem-se os conceitos de “dívida de dinhei-
ro” e de “dívida de valor”. 

Pelo conceito de dívida de dinheiro, a dívida é considerada por 
seu valor nominal, independentemente de sua expressão econômica. 
Esse conceito é baseado no princípio do nominalismo, expresso no 
art. 315 do Código Civil. 

Já o conceito de dívida de valor leva em consideração as variações 
no poder de compra da moeda, sendo por isso ajustada por meio da 
chamada “cláusula de escala móvel” ou simplesmente “cláusula de 
correção monetária”. 

Questiona-se, contudo, se seria possível estipular contratual-
mente que o pagamento de uma dívida, embora feito em reais, 
pudesse ser reajustado, por exemplo, pela variação do dólar no 
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período. Ou seja, seria admissível a indexação de um contrato em 
reais no dólar?

Segundo o já mencionado art. 318 do Código Civil, “são nulas 
as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, 
bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o 
da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação 
especial”. Ou seja, em regra, são vedados tanto o pagamento 
em moeda estrangeira como a utilização da variação da moeda 
estrangeira como índice de reajuste, salvo se previsto em legis-
lação especial. 

Observe-se, portanto, que há um coerente paralelismo nessa ma-
téria. Nos casos em que é possível a estipulação do próprio contrato 
em moeda estrangeira, também será possível estipular o contrato em 
reais, mas com reajuste atrelado à variação cambial. Por outro lado, 
nos casos em que é vedada a estipulação do próprio contrato em 
moeda estrangeira, também será vedada a estipulação do contrato 
em reais com reajuste atrelado à variação cambial. Essa é a posição 
manifestada pelos juristas Gustavo Tepedino, Heloisa Helena e Ma-
ria Celina Bodin de Moraes:

A crescente desvalorização monetária, por um lado, e a inter-
venção estatal na economia, por outro, formaram o cenário em 
que o legislador, passando a ter no controle da moeda um meio 
de direção e regulação da economia, tomou o caminho da proi-
bição de cláusulas de indexação vinculadas ao ouro ou a moeda 
estrangeira – inicialmente, tais alterações se materializaram no 
Decreto nº 23.501, de 27.11.33, já revogado, e posteriormente no 
Decreto-Lei 857, de 11.9.69, o qual, em seu art. 1º, reproduziu 
a proibição do pagamento em ouro ou em qualquer espécie de 
moeda estrangeira. 
A lei veda tanto o pagamento em espécie, por tais mecanismos, como 

a sua utilização como cláusula de escala móvel para fins de indexa-

ção das prestações previstas em reais [Tepedino, Barbosa e Moraes 
(2004, p. 614)].
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Seria válida a estipulação de contrato em moeda 
estrangeira, mas com a obrigação de que o 
pagamento fosse em reais? Qual a consequência da 
estipulação de um contrato em moeda estrangeira 
em uma hipótese em que essa estipulação seja 
vedada? Esse contrato seria nulo?

Consoante o disposto no art. 1º do Decreto-Lei 857, são nulos 
de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, 
bem como as obrigações que, exequíveis no Brasil, estipulem 
pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou que, por alguma 
forma, restrinjam ou recusem, em seus efeitos, o curso legal da 
moeda nacional.

Segundo alguns julgados, o art. 1º vedaria apenas o pagamento 
em moeda estrangeira, e não a estipulação contratual em moe-
da estrangeira. Ou seja, por essa tese, poder-se-ia celebrar um 
contrato em dólar (ou em reais indexado no dólar), desde que o 
pagamento fosse feito em reais. Veja-se a seguir uma notícia de 
julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto a isso – Re-
curso Especial 259.738:

13/09/2000

STJ decide que moeda estrangeira pode indexar contratos

O dólar americano pode ser utilizado como referencial de correção 
para contratos, desde que a obrigação e o pagamento contratados 
sejam feitos em moeda nacional. [...] Quanto à utilização do dólar 
como indexador, o TJRS deu-lhe entendimento correto: esse decreto 
é inaplicável, eis que as partes contrataram obrigação em moeda na-
cional, a ser paga em moeda nacional, tendo apenas como referencial 
de correção o dólar americano, afirma.

A mencionada tese mostra-se equivocada e já se encontra supera-
da pela jurisprudência do próprio STJ. 
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Note-se que, na parte final do art. 1º do Decreto-Lei 857, utiliza-
-se a lei da metodologia da cláusula geral, ao impedir qualquer ma-
nobra que de “alguma forma, restrinja ou recuse, nos seus efeitos, o 
curso legal” da moeda nacional. 

Assim, ao se permitir a celebração de contratos em moeda estran-
geira fora das exceções legais, estar-se-ia restringindo os efeitos do 
curso legal do real e frustrando, por conseguinte, o objetivo da norma. 
Poder-se-ia, se isso fosse admitido, ter uma economia indexada no dó-
lar, o que consubstanciaria clara afronta ao art. 1º supramencionado. 

Atento a essa problemática, o STJ abandonou o entendimento 
permissivo que se transcreveu, passando a manifestar-se pela inva-
lidade da indexação de contratos no dólar, mesmo que o pagamento 
seja efetuado em reais. 

Todavia, embora o art. 1º do Decreto-Lei 857/69 determine a nu-
lidade da estipulação de um contrato em moeda estrangeira (salvo 
nas hipóteses autorizadas), o STJ temperou a drástica consequência 
da decretação da nulidade. 

Segundo o Art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não 
é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. 
Contudo, o mesmo código, em seu art. 170, prevê o inovador instituto 
da conversão, segundo o qual, se o negócio jurídico nulo contiver os 
requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes 
permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. 

O instituto da conversão traduz o princípio da conservação dos atos 
e negócios jurídicos. Baseia-se no princípio interpretativo, que é o 
princípio da conservação dos atos jurídicos, segundo o qual, em caso 
de dúvida, deve interpretar-se o ato no sentido de produzir algum 
efeito, e não no sentido contrário, de não produzir nada. Tal funda-
mento é decomposto em três outros, segundo João Alberto Schütria 
Del Nero: “o procedimento de conversão do negócio jurídico per-
tenceria ao âmbito do princípio ‘utile per inutile non vitiatur’, jun-
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tamente com o procedimento da separação de partes e o princípio 
da instrumentalidade das formas, os três no campo do princípio da 
conservação dos entes (ou valores) jurídicos, que, porém, a eles não 
se restringe.” [...] A conversão pode ser substancial ou formal. A pri-
meira avulta em importância, pois toca à própria natureza do negó-
cio, enquanto a segunda restringe-se à nulidade da forma adotada 
para o negócio, sem atingi-lo na sua essência – por exemplo, uma 
escritura pública nula que passa a valer como documento particular. 
Distingue-se ainda da chamada conversão legal, quando a conversão 
não é provocada pelo intérprete, mas determinada em dispositivo 
expresso [Tepedino, Barbosa e Moraes (2004, p. 319)].

O STJ, em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurí-
dicos, entendeu que, nos casos ora sob análise, dever-se-ia converter 
a obrigação em moeda estrangeira para o real pela cotação da data 
da assinatura do contrato e, a partir daí, corrigi-lo monetariamente 
segundo um dos índices oficiais. 

A seguir, um trecho da decisão exarada no processo Recurso Es-
pecial 1.323.219 – RJ (2011/0197988-8): 

A propósito do tema, no julgamento do REsp 804.791/MG, em que se 
decidiu questão semelhante, a 3ª Turma firmou o entendimento de que, 
“havendo previsão de pagamento futuro, tais dívidas [fixadas em moe-
da estrangeira] deverão, no ato de quitação, ser convertidas para moeda 
nacional com base na cotação da data da contratação e, a partir daí, 
atualizadas com base em índice de correção monetária admitido pela 
legislação pátria” (minha relatoria, DJe de 25/09/2009 – grifou-se). 

Diante disso, não obstante se reconheça, na hipótese, a impossibi-
lidade de indexação à variação cambial, tal fato não implica nuli-
dade do contrato firmado, mas impõe que, na data do pagamento, 
a quantia devida em Dólares seja convertida em Reais, tendo como 
referência a cotação do dia da contratação, e, em seguida, atualizada 
segundo o índice oficial de correção monetária vigente no país. 

Essa solução, sem dúvida, evita, de um lado, o enriquecimento ilícito 
do devedor, em detrimento do credor; e, de outro, protege o espírito 
do art. 1º da Lei nº 10.192/01, encampado pelo art. 318 do CC/02, de 
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forçar o curso de nossa moeda, como forma de resguardar a estabili-
dade monetária interna e a própria soberania nacional [grifo nosso].3

Portanto, celebrado um contrato em moeda estrangeira fora das 
hipóteses excepcionadas em lei, o contrato não será declarado nulo, 
mas será convertido em real pela cotação da data de sua assinatura 
e, a partir daí, reajustado por índice oficial de correção monetária. 

Considerações finais

Retorne-se, então, às duas questões propostas no início deste estudo:

1) Em que hipóteses seria admissível pactuar contratos em moeda 
estrangeira no Brasil?

2) Seria possível estabelecer um contrato em reais, com reajuste 
indexado na variação cambial? 

3 “DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO EM MOEDA 
ESTRANGEIRA E INDEXADO AO DÓLAR. ALEGADA INEXISTÊNCIA DO 
PACTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DODISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. 
PAGAMENTO MEDIANTE CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL. CÁLCU-
LO COM BASE NA COTAÇÃO DA DATA DA CONTRATAÇÃO. 1. O recurso es-
pecial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal vio-
lado está ausente. 2. O art. 1º da Lei 10.192/01 proíbe a estipulação de pagamentos em 
moeda estrangeira para obrigações exequíveis no Brasil, regra essa encampada pelo 
art. 318 do CC/02 e excepcionada nas hipóteses previstas no art. 2º do DL 857/69. A 
despeito disso, pacificou-se no STJ o entendimento de que são legítimos os contratos 
celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão 
em moeda nacional. 3. A indexação de dívidas à variação cambial de moeda estran-
geira é prática vedada desde a entrada em vigor do Plano Real, excepcionadas as 
hipóteses previstas no art. 2º do DL 857/69 e os contratos de arrendamento mercantil 
celebrados entre pessoas residentes e domiciliadas no País, com base em captação 
de recursos provenientes do exterior (art. 6º da Lei 8.880/94). 5. Quando não enqua-
dradas nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no 
ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data 
da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção 
monetária. 6. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido”. Fonte: 
REsp 1.323.219/RJ, Terceira Turma, Min. Nancy Andrighi, publicado em 3.10.2013.
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No que concerne à primeira indagação, como se viu, pode-se as-
severar que a regra geral é a de que os contratos assinados no Brasil 
sejam estipulados em reais. Há, contudo, exceções legais, em que se 
admite que certos tipos contratuais sejam estipulados em moeda es-
trangeira. As hipóteses mais usuais em que isso seria admissível são:

a) as hipóteses previstas no art. 2º do Decreto-Lei 857/69;

b) arrendamento mercantil celebrado entre pessoas residentes e 
domiciliadas no país, com base em captação de recursos pro-
venientes do exterior;

c) debêntures, na forma do art. 54, §1º, da Lei 6.404/76.

No que concerne à segunda indagação, cabe afirmar que o STJ, 
em recente precedente, firmou entendimento na impossibilidade de 
indexação de contratos em reais na variação cambial, salvo caso se 
estivesse diante de uma das hipóteses mencionadas. Se essa vedação 
for desconsiderada pelos signatários do contrato, a solução aventada 
pelo STJ foi converter o contrato para reais pela cotação da data de 
assinatura do instrumento contratual, e, a partir daí, reajustá-lo por 
algum índice de correção monetária admitido pelo direito brasileiro.
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Página eletrônica: http://www.ibm.com/connect

Em janeiro de 2014, o BNDES participou do Connect 2014, evento 
realizado em Orlando (FL), nos Estados Unidos da América (EUA), 
organizado pela fabricante de software IBM.

O Connect é uma conferência anual de Tecnologia da Informa-
ção (TI), que incorporou os temas do antigo evento Lotusphere,1 
com foco em soluções de colaboração, algumas delas utilizadas 
atualmente no ambiente tecnológico do BNDES, como a platafor-
ma de correio eletrônico IBM Notes e a ferramenta de colaboração 
IBM Connections. 

A edição deste ano, que teve o slogan “Energizing Life’s 
Work”, contou com cerca de 5 mil participantes e mais de trezen-
tas sessões, divididas em dois programas: o Business Program, 
que teve palestras relacionadas com a estratégia e inovação do 

1 Evento de tecnologia da fabricante de software Lotus, que foi adquirida em 
1995 pela IBM.
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Social Business2 e a criação de uma força de trabalho inteligente; 
e o Technical Program, em que foram apresentados trabalhos téc-
nicos sobre desenvolvimento de aplicações, infraestrutura de TI, 
práticas recomendadas e estudos de caso de clientes.

Na sessão de abertura do evento, o escritor Scott Adams, criador 
do personagem de quadrinhos Dilbert, ministrou a palestra “How to 
Fail at Almost Everything and Still Win Big”,3 na qual, entre outros 
temas, mostrou que os erros cometidos nas diversas fases da existên-
cia, sejam eles no campo dos negócios ou no campo pessoal, devem 
ser vistos de uma ótica diferente, uma vez que as dificuldades en-
frentadas nesses insucessos servem como um acúmulo de experiên-
cias para promover outras iniciativas bem-sucedidas. Com efeito, o 
escritor defende que é preciso abrir espaço para a inovação, para um 
modo de pensar “fora da caixa”, em busca de soluções criativas para 
os desafios do dia a dia, o que se aplica não somente à área tecnoló-
gica, mas a qualquer área do conhecimento.

Entre as sessões relacionadas com o ambiente de negócios, “ Ignite 
a Social Workforce – Turn on the Idea Engine. Create a  Collaboration 
Firestorm” mostrou dados de uma pesquisa4 indicando que mais de 
70% dos chief executive officers (CEO)5 acreditam que o capital 
humano é a maior fonte de valor econômico da empresa. Ainda, a 
palestra “The Power of Social Software in the Enterprise” expôs 
um estudo do Altimeter Group apontando que 77% das empresas do 

2 Uma iniciativa geralmente ligada a um resultado de negócio que envolve uma 
transação comercial, considerados os interesses, desejos, intenções e neces-
sidades de pessoas interdependentes, conforme esclarecido na palestra do 
 Connect 2014 “Talking Social, Mobile, Analytics and Cloud in 2014: What 
You Need to Know”. 

3 O vídeo da palestra está disponível em: <http://www.youtube.com/
watch?v=oJVxkr9eE9A>. Acesso em: 20 mai. 2014.

4 Global Chief Executive Officer Study. Maio de 2012. 
5 Principal executivo da empresa. 
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índice Fortune 5006 dispõem de equipes dedicadas às mídias sociais. 
Esses dados revelam a crescente importância das mídias sociais e do 
investimento em capital humano no ambiente corporativo. 

Com base no conteúdo das sessões técnicas, como as palestras 
“IBM Messaging and Collaboration: Innovations and Priorities for 
Today and Tomorrow” e “Social Next: The Evolution of  Collaboration 
To The Leading Social Platform”, observou-se uma forte tendência 
para tornar as soluções de colaboração cada vez mais integradas entre 
si, permitindo, por exemplo, o intercâmbio de dados entre os vários 
dispositivos do usuário, sejam eles computadores desktop no trabalho, 
notebooks ou dispositivos móveis, como smartphones ou tablets. 

Além disso, percebe-se uma preocupação crescente com a interfa-
ce de usuário nos diversos ambientes. As novas versões das soluções 
de colaboração da IBM prometem maior investimento em design e 
uma interface que possibilite uma experiência unificada para o usuá-
rio, independentemente do dispositivo que está sendo utilizado, não 
somente nos aspectos visuais, mas também em relação aos recursos 
disponibilizados. O objetivo é tornar o ambiente de trabalho mais 
agradável e eficiente, que propicie um aumento de produtividade 
para os usuários. 

Foram apresentados também diversos estudos de caso de empre-
sas, por exemplo, “The KFC Digital Experience”, que mostrou que 
a modernização do portal de intranet corporativo da empresa possi-
bilitou a entrega de informações valorosas para os negócios, como 
a previsão do tempo na região de cada restaurante em tempo real, 
permitindo estimar um fluxo maior ou menor de clientes naquele ho-
rário. Outro desses estudos foi o do Departamento Estadual do Trân-
sito de São Paulo (Detran-SP), que, na sessão “Citizen  Exceptional 

6 Índice da revista Fortune que reúne as quinhentas empresas dos EUA com as 
maiores receitas. 
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Digital Experience with Detran Traffic Dept. of São Paulo State – 
Brazil”, expôs a solução de portal disponibilizada pelo órgão, na in-
ternet e em dispositivos móveis, que abrange mais de vinte serviços 
e beneficia mais de 7 milhões de cidadãos. 

Em linha com essas tendências tecnológicas, o BNDES teve uma 
palestra selecionada para ser apresentada durante o evento, intitula-
da “Do’s and Dont’s of BYOD: IBM Notes Traveler experience at 
Brazilian Development Bank”. Tal palestra foi proferida pelo coor-
denador Rogério de Castro Melo lotado na Gerência de Suporte do 
Departamento de Serviços de TI da Área de Tecnologia da Informa-
ção (ATI) do BNDES e mostrou o estudo de caso de implementação 
bem-sucedida, pela ATI, do serviço Notes Traveler, o qual permite 
o acesso ao e-mail corporativo do Banco por meio de smartphones 
e tablets pessoais dos funcionários que aderem voluntariamente ao 
serviço. Atualmente, o Notes Traveler já conta com a adesão de mais 
de seiscentos funcionários e cerca de oitocentos dispositivos ativos. 
Foram compartilhados os erros e acertos vivenciados pela equipe 
durante o projeto, possibilitando que outras empresas interessadas 
na implementação do serviço tivessem acesso às lições aprendidas 
nessa experiência. 

Os tópicos apresentados incluíram uma visão institucional do 
BNDES e de seu crescimento nos últimos anos e alguns fatos sobre: 
o Bring Your Own Device (BYOD), ou Traga Seu Dispositivo, e 
a consumerização de TI7 – apontando que o crescimento exponen-
cial do uso de smartphones e tablets é um fenômeno mundial e não 
somente do Brasil –; os desafios da implementação do serviço para 
os usuários do BNDES – que resultou na elaboração de documentos 
de Termos de Uso do Serviço, de perguntas frequentes e de manuais 

7 BYOD é o uso de tecnologia de computação pessoal no ambiente de trabalho. 
Consumerização de TI é o impacto específico que as tecnologias trazidas pelos 
usuários podem causar nas corporações (Gartner Group). 
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para configuração do serviço pelo usuário em seu próprio dispositi-
vo –; e os resultados das pesquisas de satisfação feitas com os usuá-
rios sobre o uso do serviço – evidenciando, entre outros aspectos, 
que mais de 80% dos usuários se mostraram satisfeitos com a ex-
periência de autosserviço e que um percentual semelhante também 
observou ganhos de produtividade em seu uso. 

O BNDES tem um compromisso histórico: a missão de fomentar 
o desenvolvimento da economia e da sociedade brasileiras. Embora 
a TI não seja uma de suas atividades finalísticas, o acompanhamento 
e a adoção das tendências do mercado de tecnologia, e das aplica-
ções a seus negócios, e também a divulgação dos casos de sucesso 
e das boas práticas, exercem um papel fundamental na promoção 
de iniciativas na área da TI. Alinhadas à estratégia do Banco, essas 
condições possibilitam maior eficiência operacional e aumento de 
produtividade das empresas, reforçando, dessa forma, a atuação do 
Banco como agente do desenvolvimento. 
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Relevância da conferência para a atuação do BNDES

A Conferência de Dublin vem se firmando, ao longo dos últimos 

tempos, como o evento que “abre o ano”, em âmbito mundial, para 

o setor de financiamento de aeronaves, que movimenta mais de 

US$ 100 bilhões anualmente em todo o mundo – em aeronaves co-

merciais da Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer etc. A fatia cor-

respondente ao BNDES Exim tem sido em torno de US$ 1 bilhão, 

referente essencialmente a aeronaves fabricadas pela Embraer. Ten-

do isso em vista, os pontos relevantes da conferência, para a atuação 

do BNDES, podem ser sintetizados como:

!" O papel das Export Credit Agencies (ECA),1 tais como o 

BNDES Exim, continua importante para o mercado de finan-

ciamento de aeronaves. Isso tanto por sua fatia histórica de 

mercado, que gira em torno de 20% no agregado de todas as 

1 Ou seja, as fontes de crédito oficial às exportações de cada país, tais como o 

BNDES (Brasil), EDC (Canadá), US Ex-Im Bank (EUA) etc.
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ECAs, como por sua função anticíclica, demonstrada na crise 

deflagrada a partir de 2008.

!" Nesse contexto, e uma vez que a garantia primária das ope-

rações de financiamento é a própria aeronave financiada, as 

ECAs devem se aprofundar cada vez mais nas ações e me-

didas que aumentem seus controles sobre a preservação de 

valor dos ativos financiados. Entre tais medidas, estão: 

(i) Acompanhar de forma mais próxima o trabalho dos 

 appraisers.2 Isso a fim de se assegurar de que as informações 

por eles fornecidas sejam as mais precisas e fidedignas possí-

veis, especialmente no contexto atual de relativa volatilidade de 

ativos em geral, incluindo aeronaves (e o valor do próprio dólar, 

moeda em que os valores das aeronaves são denominados).

(ii) Intensificar as inspeções técnicas das aeronaves financia-

das, de forma a se assegurar de que a empresa aérea finan-

ciada está adequadamente preservando o valor desses ativos.

(iii) Não permitir, contratualmente, que as aeronaves e seus 

motores sejam reequipados com peças não originais (conheci-

das no mercado como PMA parts), pelo mesmo motivo de (ii).

!" O ponto anterior é especialmente relevante em função do 

fato de que os quatro principais fabricantes de jatos comer-

ciais – Airbus, Boeing, Bombardier e Embraer – estão desen-

volvendo novas “famílias” de aeronaves. Com novas moto-

rizações que oferecerão significativas reduções no consumo 

de combustível (12% a 15%), o início das entregas vai de 

2015 a 2020 (dependendo do modelo). Na conferência, vá-

2 Trata-se de empresas especializadas em estimar os valores de mercado futuros 

(até vinte anos) das aeronaves. No caso do BNDES, tais valores são cotejados 

com o saldo devedor dos financiamentos, de forma assegurar-se da robustez da 

garantia aeronave.
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rios debatedores discutiram a possibilidade de que a geração 

atualmente comercializada possa sofrer uma redução em sua 

vida econômica, concluindo por mantê-la nos atuais 25 anos. 

Porém, no caso específico dos atuais E-Jets da  Embraer, 

considerou-se provável uma redução de cinco anos, de 25 

para vinte anos, dependendo da trajetória futura do preço do 

combustível (quanto mais este subir, mais curta será a vida 

econômica da geração atual de aeronaves). Esse é um fato 

significativo para o BNDES Exim, uma vez que as curvas 

de valor residual das aeronaves financiadas devem – no de-

correr do financiamento – sempre estar acima da curva de 

amortização do saldo devedor.

!" O financiamento a empresas de leasing de aeronaves, conhe-

cidas como lessors, afigura-se crescente no mercado: foram 

apresentadas projeções de que 50% da frota mundial deverá 

ser, em breve, de propriedade de lessors. Tais empresas repre-

sentam, em comparação com as empresas aéreas, risco subs-

tancialmente inferior de financiamento para seus credores, 

por exemplo, o BNDES Exim, tendo sido até apontadas, na 

conferência, como “infalíveis”. Portanto, caso o BNDES Exim 

venha a operar mais amiúde com lessors, isso pode significar 

uma melhoria em sua exposição ao risco setorial em geral.

!" Por fim, a conferência ratificou o clima de otimismo do mer-

cado: a indústria do transporte aéreo teria apresentado uma 

recuperação histórica em 2013, com a lucratividade quase 

no nível da de 2010; a demanda em passageiros-quilômetros 

transportados (RPK) está em crescimento e a de carga aérea 

estabilizou-se depois de fase de crescimento, com a ocupação 

das aeronaves em contínua elevação, assim como a lucrativi-

dade; as carteiras de pedidos aos fabricantes apresentam um 

recorde histórico, de mais de 11 mil novas aeronaves, ou seja, 
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55% da frota hoje em operação. Portanto, a perspectiva geral 

da conferência é definitivamente melhor em 2014 do que foi 

em 2013.

Descrição das mesas e palestrantes

Dia 21 de janeiro: dia de aeronaves e motores

Esse dia, que precede a conferência propriamente dita, é organiza-

do na forma de um workshop técnico. Foram abordados temas re-

levantes na administração ou gestão de ativos (representados por 

aeronaves e motores aeronáuticos), os quais podem ser financiados 

para compra ou arrendados por períodos específicos. Dependendo 

do assunto, as sessões tomaram a forma de palestras, com perguntas 

no fim, ou mesas de debates cujo coordenador convidava a plateia a 

fazer perguntas durante os debates. Os temas tratados – e seus res-

pectivos responsáveis – foram os seguintes:

!" gestão de ativos e recomercialização [de aeronaves] em um 

mercado volátil, com representante da Avolon, empresa de 

leasing de aeronaves;

!" novidades do mercado de leasing de motores aeronáuticos, 

com representante da TES Aviation Group;

!" crescimento dramático do setor de desmanches, com repre-

sentante do Apollo Aviation Group;

!" perspectivas para a vida econômica da nova geração de ae-

ronaves comerciais de porte médio [narrowbodies], em mesa 

de debates com representantes das empresas Avitas, Morten 

Beyer & Agnew, DVB Bank, GA Telesis e IBA Group, com 

moderação a cargo do Airfinance Journal;
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!" debate Boeing versus Airbus, com representantes da Boeing 

 Capital Corporation e Airbus, com moderação a cargo do 

DVB Bank;

!" efeitos do preço do combustível na vida econômica das aero-

naves, com representante da Avitas;

!" mais motores sobressalentes para arrendamento mercantil 

[ leasing], com representante da Rolls-Royce & Partners Finance;

!" retorno de investimentos em ativos do mercado secundário, 

com representante do DVB Bank SE;

!" reservas de manutenção para motores aeronáuticos: nego-

ciações e gestão, com representante da Stratos;

!" como as novas tecnologias de motores aeronáuticos redu-

zirão os custos operacionais, com representantes da CFM 

International, da Pratt & Whitney e da Rolls-Royce; e

!" mercado de aeronaves e a escolha da melhor aeronave, em mesa 

de debates com representantes da ATR, Bombardier  Commercial 

Aircraft, Embraer, Mitsubishi Aircraft Corp. e SuperJet 

 International, com moderação a cargo do Airfinance Journal.

Dia 22 de janeiro: primeiro dia da Conferência Global 
sobre Financiamento de Aeronaves

Nesse dia, teve início a conferência propriamente dita, que, este ano, 

atingiu o número recorde de 1.250 participantes, provenientes de 65 

países, e incluiu representantes de 313 empresas aéreas. A conferência 

foi organizada de forma a alternar mesas de debate com entrevistas do 

tipo jornalístico, no formato usual de programas de economia na televi-

são. A grande exceção ficou por conta da abertura do evento, em que o 

primeiro-ministro da República da Irlanda, Enda Kenny, fez um discur-

so: além de saudar os presentes, fez questão de ressaltar os principais 
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motivos que tornam o país o centro mundial das empresas de leasing de 

aeronaves – entre os quais se inclui seu regime tributário – e a grande 

atratividade da República da Irlanda para o setor aeronáutico em geral. 

Na sequência, foram realizadas as seguintes sessões:

!" entrevista com German Efromovich [Avianca-Taca] sobre 

o futuro da indústria do transporte aéreo, por Gavin Esler, 

apresentador do programa de televisão BBC Newsnight;

!" entrevista com Aengus Kelly [chief executive officer (CEO) 

da AerCap3], por Gavin Esler, apresentador do programa de 

televisão BBC Newsnight;

!" mesa de debates com diretores financeiros (chief financial 

officer – COF) de empresas de baixos custos (LCCs): “Será 

que, no futuro, todas as viagens aéreas serão do tipo baixo 

custo/baixa tarifa?”, com representantes das empresas Virgin 

America, Ryanair, Volaris e Wizz Air, com moderação a cargo 

do BNP Paribas;

!" mesa de debates com diretores financeiros (COFs): “Em-

presas aéreas tradicionais enfrentam as de baixos cus-

tos (LCCs)”, com representantes da SAS Airlines, Finnair, 

 Ethiopian Airlines e Philippine Airlines, com moderação a 

cargo do DVD Bank SE;

!" palestra “A geração de novas aeronaves: o Embraer E-Jet 

E2”, com representante da Embraer;

!" entrevista com Henri Courpron [CEO da ILFC4], por Gavin 

Esler, apresentador do programa de televisão BBC Newsnight;

!" mesa de debates “As melhores práticas de tesouraria e ges-

tão de caixa para empresas aéreas”, com representantes da 

3 Trata-se da segunda maior empresa de leasing de aeronaves do mundo, com 

US$ 42 bilhões em ativos.
4 Era a segunda maior empresa de leasing de aeronaves do mundo, antes de ser 

adquirida pela AerCap.
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Allegiant Air, Atlas Air Worldwide, Emirates Airlines,  United 

Continental, Lufthansa, Delta Airlines e Cargolux Airlines, 

com moderação a cargo do Natixis;

!" mesa de debates “O painel de resolução”, com representan-

tes do BNP Paribas, Citibank, DVB Bank SE, Landesbank 

Hessen-Thüringen (Helaba), SMBC Europe Limited, UK 

 Export Finance e Air Lease Corp., com moderação a cargo do 

Norton Rose Fulbright; e

!" palestra de encerramento do dia, com Adam Pilarski, da Avitas.

Dia 23 de janeiro: segundo dia da Conferência Global 
sobre Financiamento de Aeronaves

Nesse segundo dia do evento, foram realizadas as seguintes sessões:

!" mesa de debates entre os CEOs de empresas de leasing de aero-

naves, com representantes da Aviation Capital Group, Avolon, 

AWAS, Jackson Square Aviation, ORIX Aviation e Pembroke 

Group, com moderação a cargo da Air Lease Corporation;

!" mesa de debates “O que é uma empresa de leasing bem-

-sucedida?”, com representantes da Avianca-Taca, RPK 

Capital,  Natixis Transport Finance, IBA Group, Credit 

Agricole  Corporate & Investment Bank, com moderação a 

cargo BNP Paribas;

!" palestra “Os novos padrões de contabilidade para o leasing: 

financiamento extracontábil”, por representante da KPMG;

!" mesa de debates “Será que a estrutura de EETC5 funciona 

para todos?”, com representantes da Air Canada, Citibank, 

5 Enhanced Equipment Trust Certificate, modalidade de financiamento de aero-

naves feita diretamente com o mercado de capitais via emissão de títulos regu-

lados por legislação específica nos Estados Unidos.
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 Deutsche Bank, JP Morgan Securities, Morgan Stanley, 

 Vedder Price e BNP Paribas, com moderação a cargo do 

A&L Goodbody; 

!" discurso de Leo Varadkar [ministro dos Transportes e Turis-

mo da República da Irlanda], cobrindo as principais medidas, 

iniciativas e instrumentos legislativos em vigor ou em consi-

deração para assegurar que o país mantenha sua alta atrativi-

dade para o setor aeronáutico mundial;

!" debate entre líderes da indústria ao estilo da Universidade 

de Oxford [em que duas equipes se enfrentam, com argumen-

tos a favor e contra] – complementado pelos votos da plateia 

por meio eletrônico –, com representantes da Aircastle, BOC 

Aviation, DVB Bank SE, HSBC Asset & Structured Finance, 

Natixis transport Finance, Goldman Sachs, US Ex-Im Bank, 

UK Export Finance e Skyworks Capital, com moderação a 

cargo da KV Aviation;

!" mesa de debates “Retornos [yields] maiores no mercado se-

cundário”, com representantes do DVB Bank SE, Apollo 

Aviation Group e Avitas, com moderação a cargo de Maples; e

!" mesa de debates “Para onde vai o mercado das ECAs?”, 

com representantes da COFACE, US Ex-Im Bank, BNDES, 

Export Development Canada (EDC), UK Export Finance e 

Euler Hermes Deutschland AG, com moderação a cargo da 

Vedder Price.
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Comunicação de participação  
em congresso

Data e local: 8 a 10 de abril de 2014, Detroit, Estados Unidos da 
América 

Evento: SAE 2014 World Congress & Exhibition

Representante do BNDES: Bernardo Hauch Ribeiro de Castro

Página eletrônica: http://www.sae.org/congress/

Em abril de 2014, o BNDES participou do SAE 2014 World 
 Congress & Exhibition, realizado em Detroit (MI), nos Estados 
Unidos da América (EUA). O evento foi organizado pela Society of 
 Automotive Engineers (SAE) International.

A SAE International é uma associação mundial, com mais de 
138 mil engenheiros, cientistas e profissionais, voltada à produção 
e à disseminação do conhecimento de veículos e sistemas automo-
tores (setores aeroespacial, automotivo e de veículos comerciais, 
como máquinas rodoviárias). Fundada em 1905, teve como seu pri-
meiro vice-presidente Henry Ford. Com quadro inicial de apenas 
trinta engenheiros, a SAE alcançou mais de 18 mil membros ainda 
na década de 1950. Embora já tivesse escopo internacional, os even-
tos dessa associação ganharam crescente importância depois da Se-
gunda Guerra Mundial. Na década de 1990, foi criada a SAE Brasil, 
que, atualmente, conta com mais de 1.500 membros. A associação 
mantém acordos de cooperação com organizações no Japão, na Ale-
manha, nos EUA, na Austrália, na Índia, entre outros países, e tem 
como uma de suas missões o desenvolvimento de normas que garan-
tam a segurança, a qualidade e a eficiência dos produtos e serviços 
nos segmentos da indústria da engenharia da mobilidade.
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O evento

O SAE 2014 World Congress & Exhibition é o maior evento organiza-
do pela SAE International, com uma estimativa de mais de 10 mil par-
ticipantes. Neste ano, foram apresentados 1.473 artigos, em sessões 
técnicas, relativos a sete temas relacionados à indústria automotiva: 
eletrônica; emissões veiculares/meio ambiente; projeto e manufatu-
ra integrados; gestão de recursos humanos e da inovação; materiais 
para a fabricação de veículos; propulsão/powertrain; e segurança/
testes em veículos.

Além das sessões técnicas, houve: 11 sessões plenárias; 28 ofi-
cinas e cursos de curta duração; uma exposição com 190 estandes 
de empresas (especialmente montadoras, fabricantes de autopeças 
e consultorias em engenharia automotiva), institutos de pesquisa e 
universidades; diversas competições entre alunos de várias idades 
em temas automotivos; e espaço para testes em protótipos e lança-
mento de novos modelos de automóveis.

As sessões plenárias versaram sinteticamente sobre cinco grandes 
assuntos: eficiência energética; segurança; conectividade; regula-
ção; e comportamento do consumidor. Há uma grande inter-relação 
entre eles, a ponto de se identificar uma possível convergência de 
fatores, sendo os dois últimos, regulação e comportamento do con-
sumidor, os responsáveis pelos avanços nos três primeiros: eficiên-
cia energética, segurança e conectividade.

Eficiência energética

No quesito eficiência energética, ainda que o consumidor esteja 
cada vez mais atento à questão, buscando veículos mais econômi-
cos, há um consenso de que a regulação exerce um papel central. A 
legislação moderna, que define metas de consumo e de emissão de 
gás carbônico, existe nos principais mercados automotivos.
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Nos EUA, as metas foram definidas em duas fases. A fase I, 
aprovada em 2010, estabeleceu metas para o período de 2012 a 
2016. A fase II, aprovada em 2012, ou seja, antes mesmo dos resul-
tados da fase I, estabeleceu metas para 2017 a 2025. Levando-se 
em consideração que o ciclo de desenvolvimento de novos produ-
tos no setor automotivo é longo, a quase totalidade dos modelos 
a serem lançados comercialmente em 2016 já está desenvolvida, 
o que levou as atenções dos participantes do congresso às metas 
previstas para a fase II.

Ainda que a legislação norte-americana preveja metas anuais que 
se tornam gradativamente mais rígidas, diversas apresentações men-
cionavam a meta para 2025 como o grande alvo para as pesquisas. 
Para os veículos leves (automóveis e utilitários), tal meta prevê um 
consumo médio da frota licenciada em 54,5 mpg (o que equivale a 
23,2 km/l). Ressalta-se que a lógica na definição das metas é que 
elas estimulam o desenvolvimento tecnológico, na medida em que 
não há motores a combustão existentes que atendam a esse nível de 
eficiência e só é possível atingi-las com uma mudança radical ou 
agregando vários sistemas, o que tornaria o preço final impraticável. 
Assim, a engenharia automotiva passa a se preocupar em desenvol-
ver inovações incrementais que permitam utilizar os vários sistemas 
a um preço razoável.

Como os EUA têm metas de consumo mais tímidas que a Europa, 
houve certo consenso entre os participantes do congresso de que elas 
podem ser atingidas sem um grande nível de eletrificação veicular, 
ou seja, sem uma grande difusão de veículos puramente elétricos 
ou mesmo híbridos completos.1 No entanto, fica claro que essas al-
ternativas continuam em desenvolvimento, em função dos modelos 

1 É importante notar que essa conclusão vale apenas para as metas federais. Há 
alguns estados norte-americanos que adotam normas mais rígidas.



514 Revista do BNDES 41, junho 2014

expostos nos estandes das montadoras, da gama de fornecedores de 
motores elétricos presentes, do conteúdo de diversos artigos apre-
sentados e da expectativa de continuidade da regulação com metas 
mais rígidas.

Algumas projeções apresentadas durante o evento mostram um 
contínuo crescimento na participação de veículos elétricos e híbri-
dos na produção global, saindo de uma estimativa de 1,5 milhão em 
2013 para algo entre 7 milhões e 15 milhões em 2020. 

A preocupação com o desenvolvimento tecnológico relacio-
nado à eficiência energética se traduz na grande participação de 
artigos relacionados à motorização (44,3% do total) e na grande 
ênfase no assunto, principalmente na preocupação em melhorar 
os motores a combustão interna de forma a postergar mudanças 
drásticas ao veículo. Entre as alternativas em estudo, podem-se 
citar resumidamente:

a) A utilização de turbocompressores e superchargers, isola-
damente ou em conjunto, a fim de aumentar a potência de 
motores menores visando à substituição de motores maiores. 
Os twinchargers, que combinam as duas tecnologias, seriam 
projetados para tirar o melhor de cada uma.

b) A expansão do uso de gás natural como combustível veicular, 
ainda que tenham sido identificados desafios, como a redução 
da vida útil do veículo, a ausência de infraestrutura para abas-
tecimento nos EUA e o payback do sistema.

c) O uso de gasolina em motores com ignição por compressão (ti-
picamente a diesel). Argumenta-se que os motores com ignição 
por compressão são mais eficientes que os por fagulha.

d) A utilização de misturas com combustível renovável, como 
etanol e biodiesel, percebendo-os como aditivos para aumen-
to de eficiência.
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e) A incorporação, em motores a gasolina, do exhaust gas 

 recirculation (EGR), sistema utilizado normalmente em mo-
tores a diesel, o que pode aumentar a eficiência do motor.

f) O redesenho do motor com uma preocupação de elevar a efi-
ciência e a busca pela diminuição do atrito no motor, seja 
reduzindo as partes móveis, seja utilizando camadas que re-
duzam o atrito.

g) O downsizing do motor, que já vem se figurando como tendên-
cia, com a utilização de motores de três ou até dois cilindros.

h) A redução de peso do veículo utilizando, principalmente, no-
vos materiais, como plástico, alumínio e fibra de carbono.

i) O desenvolvimento de transmissões mais complexas, com 
um número maior de marchas, o que permite que o motor 
gire em rotações mais baixas, reduzindo o consumo. De fato, 
ao menos dois modelos apresentados na exposição tinham 
câmbios automáticos de nove velocidades.

j) O uso de motorização alternativa, como os elétricos, híbridos 
e a célula-combustível.

Por fim, ressalta-se que a preocupação com a legislação de emis-
sões é tal, que boa parte das empresas norte-americanas do setor criou 
a função do emissions compliance, alguém dedicado a verificar o 
atendimento presente e futuro da empresa à regulação de emissões.

Conectividade e segurança

A respeito das questões de segurança e conectividade, um ponto 
em comum é que, em ambas, boa parte das soluções envolve o uso 
maior da eletrônica. Há uma tendência de que o automóvel se torne 
cada vez mais conectado. Assim como aconteceu com os telefones 
celulares, que passaram por uma grande transformação com a di-
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fusão da internet móvel, espera-se que os automóveis passem por 
uma transformação semelhante. Enquanto atualmente quase todo o 
conteúdo desenvolvido está incorporado diretamente ao veículo, es-
pera-se que, nos próximos anos, haja cada vez mais conteúdo desen-
volvido de forma independente. Em outras palavras, o automóvel se 
tornaria uma plataforma mais aberta.

Essa tendência surge atrelada principalmente a mudanças no perfil 
do consumidor de automóveis. A chamada Geração Y ( millenials), 
composta de pessoas entre 18 e 34 anos, tem padrões de compor-
tamento com impactos relevantes sobre a indústria automotiva. 
A geração, que já nasceu com a internet, realiza compras on-line 
com muito mais frequência, o que reduz a necessidade de um carro. 
Usam mais o transporte público, o que já aparece em estatísticas que 
mostram queda nos pedidos de carteira de motorista nos EUA. En-
caram o automóvel mais por sua utilidade, e não como um símbolo 
de status ou um sonho de consumo.

Os veículos também tendem, cada vez mais, a reconhecer o am-
biente. Sistemas como o adaptive cruise control (ACC), que ajudam 
a manter, de forma automatizada, uma distância segura dos outros 
veículos, devem se difundir e sofrer grandes evoluções. Duas tec-
nologias podem ser empregadas para esse sistema: o radar, baseado 
em ultrassom, e o lidar, que utiliza laser. O radar é o mais comum, 
pois evoluiu mais rápido graças a seu menor custo e ausência de pro-
blemas com a difração da luz. O lidar tem sido utilizado em expe-
riências com veículos autônomos, que devem trazer outros sistemas, 
como o Global Positioning System (GPS).

Com a grande difusão de sensores nos veículos, o veículo autôno-
mo pode estar em um horizonte próximo, bem como o crescimento 
de comunicação entre veículos e entre o veículo e a infraestrutura. 
Porém, há desafios especialmente ligados a aspectos regulatórios 
(por exemplo, a responsabilização de condutores em acidentes en-
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volvendo veículos autônomos), a aceitação de mercado e questões 
relacionadas à privacidade dos motoristas.

Outros destaques do evento

Além dos exemplos já citados, outros destaques do evento foram:

!" Projeto de demonstração do dedicated exhaust gas  recirculation 
(D-EGR), desenvolvido pelo Southwest Research Institute, 
instituto de pesquisas sem fins lucrativos localizado em San 
Antonio (TX), nos EUA. No projeto, é instalado um sistema 
de recirculação de gases em apenas um dos cilindros do motor. 
Com isso, é contornado um dos grandes problemas relaciona-
dos ao downsizing do motor, a pré-ignição. A grande vantagem 
do sistema é agregar poucos componentes e trazer uma melho-
ria de 13% do consumo na cidade e de 10% na estrada.

!" Projeto de demonstração de automóvel híbrido com baterias 
de chumbo-carbono, desenvolvidas pelo consórcio ALABC e 
produzidas pela empresa norte-americana Exide. Trata-se de 
um híbrido moderado (mild hybrid) no qual o motor de parti-
da e o alternador são substituídos por um único grupo motor/
gerador, o Belt-Driven Integrated Starter Generator (B-ISG), 
fabricado pela empresa inglesa CPT. Dispõe de sistema 
 start-stop, frenagem regenerativa e alguma assistência elétri-
ca na tração. Havia dois protótipos: um de 12V, que permite 
uma redução entre 5% e 20% na emissão de gás carbônico, e 
um de 48V, que permite uma redução adicional de 4% a 8%.

!" Porta-malas do modelo Nissan Rogue. A porta, projetada no 
Japão, é o primeiro componente automotivo todo em material 
oleofínico fabricado nos Estados Unidos. A porta é feita in-
teiramente em material compósito – Long Glass Fiber-Filled 
Polypropylene (LGFP) – formado por polipropileno e fibra de 
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vidro longa. É 30% mais leve, o que resulta em até 10% de 
redução no consumo de combustível. Não requer alterações no 
processo de pintura e pode ser moldada por completo em uma 
única peça (incluindo o acabamento interno e a parte externa).

!" Protótipo da empresa Ford, com um sistema de reconheci-
mento do ambiente externo, instalado no teto de um modelo 
Fusion Híbrido. O dispositivo utiliza tecnologia de lidar e tem 
como fornecedor a Velodyne Lidar, que também forneceu o 
sistema para o carro autônomo em desenvolvimento pela em-
presa norte-americana Google.

!" Veículo a hidrogênio apresentado pela empresa coreana 
Hyundai. Trata-se de um modelo Tucson (ix35 no Brasil), 
com células-combustível montadas pela própria Hyundai e 
baterias de íon-lítio da também coreana LG. Ainda em 2014, 
espera-se um teste em pequena escala, com cerca de cem veí-
culos, que serão disponibilizados a consumidores na Califór-
nia via leasing por três anos (US$ 500 por mês), com com-
bustível pago pela própria montadora.

Considerações finais

Em resumo, considera-se que a regulação tem um papel fundamental 
para promover o desenvolvimento tecnológico. A adoção da legis-
lação moderna, que define metas de eficiência cada vez mais rigo-
rosas, vem sendo um movimento mundial. Tais limites podem criar 
barreiras à entrada de produtos que não atendam a esses requisitos, 
dificultando a exportação para esses países.

O desenvolvimento tecnológico nos motores a combustão tem um 
espaço importante ainda a percorrer, com possibilidades de ganhos 
relevantes em eficiência energética. No entanto, à medida que se 
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acrescentam cada vez mais variáveis, a engenharia torna-se mais 
complexa. Assim, o ponto ótimo torna-se cada vez mais difícil e 
caro de atingir.

O desenvolvimento de veículos com motorização alternativa tem 
corrido em paralelo nas montadoras norte-americanas. Há incenti-
vos federais e estaduais, e sua participação nas vendas de veículos 
tem crescido. Espera-se que essa tendência continue. 

Finalmente, cabe ressaltar que, dado o momento econômico re-
cente da indústria automotiva norte-americana, que tem testemunha-
do uma retomada das vendas após a grande queda com a crise de 
2008, o evento foi contaminado por grande otimismo. As vendas 
de veículos leves saltaram de 10,6 milhões em 2009, no auge da 
crise, para 15,9 milhões em 2013 e têm projeção de crescimento 
para 2014. Vários fabricantes de autopeças mexicanos e chineses 
estavam presentes na exposição com o objetivo de aproveitar o bom 
momento econômico norte-americano.








