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Resumo
Neste artigo, discute-se o papel dos bancos de desenvolvimento no financiamento do de-
senvolvimento sustentável à luz da Agenda 2030, lançada em 2015 pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). Essa agenda estabeleceu 17 objetivos de desenvolvimento susten-
tável (ODS), que representam um plano de ação integrado nas dimensões econômica, so-
cial e ambiental. Além disso, apresenta-se o caso do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), a partir dos desembolsos realizados entre 2015 e 2020 e das 
contribuições para cada ODS. Finalmente, destaca-se a relevante atuação do Banco em 
relação aos ODS ligados à infraestrutura e ao trabalho decente, com contribuição para a 
manutenção de empregos, além das possibilidades de avanço, sobretudo no caso dos obje-
tivos ligados a saúde, redução das desigualdades e mudanças climáticas.

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Objetivos de desenvolvimento sustentá-
vel. ODS. Agenda 2030. Bancos de desenvolvimento. BNDES.

Abstract
This article debates the role of development banks in financing the sustainable development regarding 
the 2030 Agenda, which was launched in 2015 by the United Nations. This agenda established 17 
sustainable development goals (SDG) that represent an integrated action plan in the economic, social 
and environmental dimensions. The study also presents the case of the Brazilian Development Bank 
(BNDES) analyzing the disbursements occurred between 2015 and 2020 and the contributions for each 
SDG. Finally, the conclusion highlights the bank’s relevant role for the SDGs related to infrastructure 
and decent work, with a contribution to job maintenance, and the possibilities of improvement, 
especially for the SDGs related to health, inequality reduction and climate change. 

Keywords: Sustainable development. Sustainable development goals. SDG. 2030 Agenda. Development 
banks. BNDES.
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Introdução
Segundo estudo coordenado pelo WRI Brasil e pela The New Climate 
Economy (BARROS et al., 2020), o mundo enfrenta atualmente uma 
convergência de crises sem precedente – de ordem social, econômica 
e climática –, acentuadas pela crise sanitária causada pela Covid-19. 
A pandemia reforçou a necessidade de acelerar a transição para um 
novo modelo de desenvolvimento que promova uma recuperação 
econômica mais equitativa, de baixo carbono, que proteja o meio am-
biente e que seja resiliente ao clima.

O desenvolvimento sustentável tem o potencial de gerar, até 2030, 
dois milhões de empregos a mais do que a trajetória atual e de acres-
centar R$ 2,8 trilhões ao produto interno bruto (PIB) brasileiro, 
além de reduzir a emissão de gases do efeito estufa e dar competi-
tividade ao país (BARROS et al., 2020). A estratégia do desenvol-
vimento sustentável amplia as vantagens do Brasil, que tem grande 
oferta de recursos naturais e condições de atender a demanda dos 
consumidores preocupados com a conservação ambiental. Além 
disso, permite atrair mais recursos de investidores sensíveis aos ris-
cos climáticos e a seu impacto nos investimentos.

A Agenda 2030 – lançada pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
em 2015 para equilibrar as dimensões econômica, social e ambiental – 
é um convite à ação para o desenvolvimento sustentável. Assim, os  
17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e suas 169 metas 
representam uma linguagem universal que visa direcionar as contribui-
ções de cada setor da sociedade em prol dessa agenda.

Os investimentos necessários para sua concretização, no entanto, 
são vultosos e exigem a participação de diversos agentes de financia-
mento. Os bancos de desenvolvimento (BD) têm papel fundamental 
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nessa agenda em razão de sua aptidão para promover o desenvol-
vimento sustentável, associando o progresso econômico à preocu-
pação ambiental e social. Como agente do Estado no processo de 
investimento, cabe ao BNDES precisamente a alavancagem de recur-
sos públicos com a atração de capital privado.

Em vista disso, buscou-se compreender de que forma o BNDES finan-
ciou o desenvolvimento sustentável nos últimos anos, considerando 
suas contribuições para os ODS – conforme parametrização estabele-
cida pelo Banco – e a comparação entre os resultados alcançados e o 
que se esperava em relação à atuação dos BDs na Agenda 2030.

Este estudo foi estruturado em seis seções além desta introdução:  
(i) recapitulação sobre o conceito de desenvolvimento sustentá-
vel e suas origens; (ii) apresentação da Agenda 2030 e dos ODS;  
(iii) investigação quanto ao papel dos BDs na realização da Agenda 
2030; (iv) análise do caso do BNDES e sua relação com os ODS;  
(v) apresentação da metodologia utilizada para aferir as contribui-
ções e os resultados obtidos em cada um dos 17 ODS; e (vi) exposição 
das conclusões deste estudo e considerações sobre as possibilidades 
de avanço do Banco.

O que é desenvolvimento 
sustentável?
Embora o conceito de desenvolvimento sustentável tenha defini-
ções variadas, ele está fundamentado no tripé formado pelas di-
mensões econômica, ambiental e social, o chamado triple bottom line 
(ELKINGTON, 1999). A dimensão econômica trata da eficiência 
na produção e no consumo, supondo uma constante inovação e 
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aprimoramento tecnológico dos processos produtivos no uso dos 
recursos naturais. A dimensão ambiental estabelece os limites do 
modelo produtivo, evocando a necessidade de torná-lo compatível 
com a capacidade do meio natural de se autorregenerar, mantendo 
a oferta de recursos naturais, e de ser resiliente na assimilação de 
resíduos e poluição. A última, a dimensão social, explicita a ideia  
de que a pobreza provoca agressões ambientais e vice-versa, por 
isso, a sustentabilidade deve contemplar tanto equidade social 
como qualidade de vida.

A origem oficial do conceito de desenvolvimento sustentável foi a 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realiza-
da em 1972 em Estocolmo. Os países desenvolvidos, preocupados 
com a crescente degradação ambiental, defendiam a preservação do 
meio ambiente, enquanto os países em desenvolvimento, preocupa-
dos em não sofrer sanções à exportação de seus produtos e restri-
ções ao seu desenvolvimento, defendiam a erradicação da pobreza.

O documento-síntese da conferência (UN, 1973) considerou que o 
problema ambiental decorria tanto das externalidades econômicas 
do desenvolvimento excessivo (tecnologia e consumo exacerbados) 
quanto de sua insuficiência (crescimento demográfico e baixo PIB 
per capita), introduzindo, com isso, a dimensão social no proble-
ma. Pela primeira vez foi possível unir os conceitos de crescimento 
econômico, preservação da natureza e desenvolvimento social, até 
então tratados separadamente.

Em 1982, foi estabelecida a Comissão Mundial sobre Meio Am-
biente e Desenvolvimento, sob gestão da ex-primeira ministra da 
Noruega, Gro Brundtland. Em 1987, a comissão produziu o relatório  
Our commom future (conhecido como Relatório Brundtland), que 
apresentou o conceito de desenvolvimento sustentável como 
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“aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”  
(BRUNDTLAND, 1987, tradução nossa). Apesar de genérico, o con-
ceito ficou conhecido pelo grande público e ratificou a importância 
da dimensão social como parte integrante da questão ambiental, esta-
belecendo que “a pobreza é uma das principais causas e um dos princi-
pais efeitos dos problemas ambientais do mundo” (NASCIMENTO, 
2012, p. 54). A implementação do desenvolvimento sustentável, no 
entanto, ainda evoca discussões de ordem tecnológica, econômica, 
cultural e política nos processos de tomada de decisão globais.

Em 1992, a ONU convocou a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Eco-92, reali-
zada no Rio de Janeiro. No evento, os esforços internacionais 
concentraram-se em aplicar esse conceito de desenvolvimento 
sustentável, estabelecendo a Convenção da Biodiversidade e das 
Mudanças Climáticas – que resultou no Protocolo de Quioto 
(1997). Além disso, foi instituída a Agenda 21, um compromisso 
político de diversos atores (governos, instituições multilaterais, 
agências de desenvolvimento e setores independentes) para a 
ação local, que abrangia quarenta temas para iniciar a transição 
para o desenvolvimento sustentável.

Em vista disso, em 2000, líderes mundiais se reuniram na sede da 
ONU, em Nova Iorque, para adotar a Declaração do Milênio das 
Nações Unidas, um acordo estruturado em oito objetivos de de-
senvolvimento do milênio (ODM) que estabelecia uma mobilização 
global em torno de prioridades sociais a serem alcançadas até 2015.
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Figura 1 • Os oito objetivos de desenvolvimento do milênio

Fonte: ODM Brasil (2015).

Ao retratarem essas prioridades em objetivos mensuráveis e limita-
dos no tempo, os ODM ajudaram a promover a consciência global, 
a responsabilidade política e melhores métricas e pressões públicas 
para um desenvolvimento mais sustentável.

Em 2015, o relatório final dos ODM atestou os avanços globais alcan-
çados em 15 anos de esforços concentrados, apesar da crise financeira 
internacional de 2009 e das diferenças de progresso observadas entre 
as metas, países e regiões. Como resultado geral, foi constatada redu-
ção de mais da metade do número de pessoas vivendo em extrema po-
breza e avanços significativos na redução da subnutrição, no aumento 
da participação escolar (inclusive de meninas), na melhoria do com-
bate a doenças, na redução da mortalidade materna e de menores, no 
acesso à água e na eliminação do uso de substâncias destruidoras da 
camada de ozônio (UN, 2015b).

Apesar desses resultados positivos, restaram lacunas para avançar 
em desenvolvimento social. Além disso, a intensificação dos debates 
sobre mudanças climáticas e outros problemas ambientais trouxe 
novas pressões por metas ambientais mais ambiciosas, em paralelo 
aos objetivos de redução da pobreza.
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A Agenda 2030 e os ODS
Em 2015, a ONU lançou uma nova agenda de desenvolvimento susten-
tável, intitulada Agenda 2030, com a substituição dos ODM por 17 ob-
jetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), renovando e ampliando 
os compromissos assumidos. A agenda é um plano de ação integrado 
que busca equilibrar as dimensões econômica, social e ambiental, além 
de abordar questões transversais, como a desigualdade (de gênero e de 
acesso à justiça), por meio dos 17 ODS, listados a seguir:

1. Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza em todas as 
suas formas e em todos os lugares.

2. Fome zero e agricultura sustentável: acabar com a fome, al-
cançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promo-
ver a agricultura sustentável.

3. Saúde e bem-estar: assegurar a vida saudável e promover o 
bem-estar para todos, em todas as idades.

4. Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva e 
equitativa de qualidade e promover oportunidades de apren-
dizagem ao longo da vida para todos.

5. Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e empo-
derar todas as mulheres e meninas.

6. Água potável e saneamento: assegurar a disponibilidade e 
gestão sustentável da água e saneamento para todos.

7. Energia limpa e acessível: assegurar o acesso confiável, sus-
tentável, moderno e a preço acessível à energia para todos.

8. Trabalho decente e crescimento econômico: promover o 
crescimento econômico sustentável, o emprego pleno e pro-
dutivo e o trabalho decente para todos.
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9. Indústria, inovação e infraestrutura: construir infraestrutu-
ras resilientes, promover a industrialização inclusiva e sus-
tentável e fomentar a inovação.

10. Redução das desigualdades: reduzir as desigualdades dentro 
dos países e entre eles.

11. Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e 
os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis.

12. Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de 
produção e de consumo sustentáveis.

13. Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas ur-
gentes para combater a mudança do clima e seus impactos.

14. Vida na água: conservar e promover o uso sustentável dos 
oceanos, dos mares e dos recursos marinhos.

15. Vida terrestre: proteger, recuperar e promover o uso susten-
tável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável 
as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a de-
gradação da terra e interromper a perda da biodiversidade.

16. Paz, justiça e instituições eficazes: promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentá-
vel, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos 
os níveis.

17. Parcerias e meios de implementação: fortalecer os meios 
de implementação e revitalizar a parceria global para 
o desenvolvimento sustentável (NAÇÕES UNIDAS  
BRASIL, 2015).
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Figura 2 • Os 17 ODS

Fonte: Nações Unidas Brasil (2015).

A ambição dessa agenda, a ser desenvolvida até 2030, reflete a 
urgência e as demandas de novos tempos, em que a pressão da 
atividade humana sobre os recursos naturais foi comparada à 
força de eras geológicas e batizada por Paul Crutzen, prêmio 
Nobel de química, como Antropoceno, ou era dos humanos.

Essa era se caracteriza pelas pressões da atividade humana sobre 
os limites de vários sistemas terrestres cruciais, como os ciclos 
do carbono, do hidrogênio e da água, o que se verifica tanto em 
nível local quanto global. Envolve ainda lidar simultaneamente 
com muitos desafios ambientais, como as mudanças climáticas 
(resultado da emissão de gases do efeito estufa e consequente 
elevação da temperatura terrestre), a poluição ambiental (enve-
nenamento de ecossistemas causados por fertilizantes à base de 
fósforo e hidrogênio), a acidificação dos oceanos (aumento  
da concentração de dióxido de carbono atmosférico), a perda de 
biodiversidade e de florestas (extração de madeira e conversão 
em pastagens) e o esgotamento dos recursos naturais, incluindo 
recursos fósseis e água subterrânea (SACHS, 2012).
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Desse modo, considerando a importância e a amplitude da Agenda 
2030, novas fontes e mecanismos de financiamento são necessários. 
O marco inicial dessa discussão ocorreu em 2015, em Adis Abeba 
(Etiópia), durante a Terceira Conferência Internacional sobre  
Financiamento para o Desenvolvimento, promovida pela ONU, que 
resultou na Agenda de Ação de Adis Abeba.

Essa agenda é uma estrutura global que busca alinhar os fluxos de 
financiamento às prioridades estabelecidas na Agenda 2030. Está seg-
mentada em sete grandes áreas, sendo a primeira delas relativa aos 
recursos públicos domésticos, o que abrange a necessidade de atuação 
dos BDs nacionais e regionais para mobilizar recursos financeiros ne-
cessários à implementação efetiva dos ODS (UN, 2015a).

O papel dos bancos de 
desenvolvimento na  
Agenda 2030
Apesar dos crescentes esforços empreendidos por diversos atores 
sociais em direção ao desenvolvimento sustentável, a economia 
atual ainda dá sinais frágeis sobre a possibilidade de manter o au-
mento da temperatura global limitado a 2°C e de combater adequa-
damente a desigualdade social e a degradação dos recursos naturais. 
Isso revela uma falha de mercado, já que políticas e comportamen-
tos mudam muito lentamente para transformar a economia, apesar 
dos evidentes custos para a sociedade decorrentes da manutenção 
do status quo dos negócios.

Alavancar uma mudança positiva envolveria dois pontos cruciais, de 
forma a produzir um novo paradigma: políticas públicas e serviços 
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financeiros, ambos com influência universal sobre os negócios. 
Juntos, eles podem atrair o capital em busca de resultados sociais 
e ambientais associados a retornos financeiros (CISL, 2015). Ape-
sar de não serem os únicos a influenciar os negócios – já que as 
transformações da sociedade civil e a mudança cultural nas orga-
nizações também são fatores críticos –, esses pontos podem ser 
trabalhados de forma preponderante por BDs, mediante a oferta 
de produtos e serviços financeiros que propiciem a implementa-
ção de políticas públicas.

Os BDs desempenham papel central na economia, pois agem so-
bre as falhas de mercado, fornecendo soluções financeiras para os 
segmentos que não são adequadamente atendidos. Em geral, isso 
inclui: (i) projetos cujos benefícios sociais excedem os comerciais; 
(ii) projetos de longo prazo ou com execução de longa duração;  
(iii) empreendimentos de alto risco ligados à inovação, que envol-
vem novas tecnologias ou modelos de negócio; (iv) projetos em re-
giões pouco desenvolvidas ou distantes; e (v) atores pequenos e sem 
histórico de crédito (BGFP, 2021).

Ao longo do tempo, os mandatos de BDs têm se modificado de 
acordo com as demandas e os contextos históricos. Eles desem-
penharam papel importante na industrialização dos países e nos 
processos de reconstrução pós-guerras. Mais recentemente, a par-
tir das décadas de 1980 e 1990, passaram a cumprir outras funções 
de grande valor, como de democratizar o acesso ao crédito, criar 
empregos, fortalecer o mercado de capitais, construir a capaci-
dade de avaliação de projetos e aferição de efetividade (DBSA, 
2011). Ademais, merece destaque a necessidade de fortalecimento 
das ações de financiamento anticíclico e de promoção da susten-
tabilidade, que atualmente ganham especial atenção em razão da 
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magnitude e da profundidade do impacto econômico provocado 
pela convergência de crises.

Como destacado em estudo recente, intitulado Uma nova economia 
para uma nova era:

a pandemia da Covid-19 e as crises social e econômica 
relacionadas reforçam as vulnerabilidades geradas pelo 
baixo crescimento econômico, as crescentes desigualda-
des dentro e entre países, e a crise climática. A Covid-19 
evidenciou a importância de uma gestão de riscos robus-
ta, e o quão interligadas estão as pessoas, as comunidades 
e a economia como um todo (BARROS et al., 2020, p. 1).

No mesmo sentido, o Fórum Econômico Mundial também tem 
alertado em seus relatórios anuais sobre riscos globais que aqueles 
associados ao meio ambiente vêm crescendo tanto em probabilida-
de como em impacto. Em 2020, entre os dez riscos mais prováveis 
de ocorrer destacados pelo relatório, os cinco primeiros estavam 
relacionados ao meio ambiente: (i) clima extremo, (ii) falha na ação 
climática, (iii) desastres naturais, (iv) perda de biodiversidade e  
(v) desastres ambientais provocados por ação humana (WEF, 2020). 
Em 2021, além dos riscos associados ao meio ambiente, o relatório 
também destacou entre os mais relevantes o impacto das doenças 
contagiosas (WEF, 2021). Desse modo, verifica-se a necessidade de 
uma ação rápida que reverta a trajetória de riscos crescentes e ace-
lere os investimentos sustentáveis.

A Agenda 2030, ao estabelecer os 17 ODS e suas metas associadas, ser-
ve de orientação para investimentos que buscam considerar os limites 
do planeta e maximizar os impactos econômicos e sociais positivos.
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O Relatório de Investimento Mundial da Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, 2014) – 
utilizado como referência para avaliar os recursos necessários 
para atingir os ODS até 2030 – estimou a necessidade de inves-
timentos globais em cerca de US$  6 trilhões por ano. Só para 
os países em desenvolvimento, seriam necessários investimentos 
anuais da ordem de US$ 3,3 trilhões a US$ 4,5 trilhões, volta-
dos principalmente para infraestrutura básica (estradas, ferro-
vias e portos; estações de energia; água e saneamento), segurança 
alimentar (agricultura e desenvolvimento rural), mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas, além de saúde e educação 
(Gráfico 1).

Gráfico 1 • Lacuna de investimento em países em desenvolvimento (em 
US$ bilhões, a preços constantes)
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Fonte: Adaptado de IFC (2019).

Com relação aos níveis de investimento em setores relevantes  
para os ODS, os países em desenvolvimento apresentariam uma 
lacuna de US$ 2,5 trilhões anuais para alcançar as metas, o que 
representa um volume de recursos muito relevante até 2030, 
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especialmente em um ambiente de desafios econômicos glo-
bais, no qual os investimentos estrangeiros privados estão sob  
forte pressão.

A versão de 2020 do relatório da UNCTAD, no capítulo sobre os 
ODS, apontou que, embora mais de 150 países tenham adotado 
estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável, poucos têm 
roteiros concretos para promovê-lo, e menos da metade dos Estados- 
-membros da ONU contam com ferramentas específicas para rea-
lizar os investimentos necessários (UNCTAD, 2020).

Assim, os BDs podem desempenhar um importante papel nessa 
agenda, ampliando as possibilidades de financiamento. Além da 
vocação natural para ações de cunho socioambiental, eles pro-
veem financiamento público e podem alavancar recursos privados  
para investimento em setores-chave. Ademais, graças a suas ca-
racterísticas únicas de especialização técnica e capacidade de 
implementação de projetos de desenvolvimento de grande com-
plexidade e longo prazo, podem colaborar com as economias 
nacionais e subnacionais, sobretudo viabilizando projetos de in-
fraestrutura, que são vitais para o cumprimento da maioria dos 
ODS (UNCTAD, 2018).

Finalmente, os BDs podem ser agentes de mudança no processo de 
transição, garantindo que os modos de consumo e produção sejam 
compatíveis com o crescimento sustentável (MARODON, 2020) 
e que o sucesso da economia não seja medido apenas em termos de 
crescimento do PIB, mas também de resultados positivos para as 
pessoas, com maior equidade e bem-estar social.
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Contribuições do BNDES 
para os ODS
A atuação do BNDES como banco de desenvolvimento nacional pú-
blico apresenta grande sinergia com os ODS. Em seu planejamento 
estratégico de longo prazo, o Banco estipulou sete missões que res-
pondem a desafios do desenvolvimento brasileiro e pautam suas gran-
des agendas, todas com contribuições para os ODS (BNDES, 2021c):  
(i) infraestrutura; (ii) estrutura produtiva; (iii) socioambiental; (iv) ino-
vação; (v) desenvolvimento de mercado de capitais; (vi) modernização 
do Estado e desenvolvimento territorial; e (vii) anticíclico emergencial.

Adicionalmente, em 2019, o BNDES estabeleceu um novo instrumen-
to de planejamento estratégico, o Plano Trienal 2020-2022 (BNDES, 
2019b), cujo objetivo é dar maior transparência às contribuições do 
Banco e comunicar para a sociedade brasileira suas entregas transfor-
madoras, que estão alinhadas aos temas dos ODS. Essas entregas in-
cluem operações de crédito e serviços prestados pela instituição, sendo 
representadas tanto por metas ambientais – como as relacionadas a 
projetos de energia renovável, saneamento, mobilidade urbana e ferro-
vias – quanto por metas sociais – como as de saúde, educação, seguran-
ça e emprego. Os quadros 1 e 2 mostram as entregas e metas para 2022.

Quadro 1 • Serviços – “Fábrica de projetos”

Entregas do Plano Trienal Meta 2022 ODS

Saneamento: estruturação de projetos para levar serviços de 
saneamento a pessoas não atendidas atualmente pelo sistema 
(pessoas beneficiadas).

20.000.000

Logística: estruturação de projetos para gestão privada em 
portos públicos (% das trocas comerciais nacionais).

30%

(Continua)
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(Continuação)

Entregas do Plano Trienal Meta 2022 ODS

Logística: estruturação de projetos para concessão de rodovias 
(extensão em km).

13.670

Desestatização: realização de processos de desestatização para 
venda de empresas ou estruturação de fundos imobiliários 
(número de processos).

30

Parques e florestas: concessão de unidades de conservação de 
parques e florestas nacionais – Flonas (número de unidades).

20

Fonte: BNDES (2021d, p. 7).

Quadro 2 • Áreas de crédito

Entregas do Plano Trienal 2022 ODS

Energia: aumento da capacidade instalada de energias 
renováveis (em GW).

3

Energia: expansão realizada da rede de distribuição de gás 
natural (km).

2.200

Logística: implantação, duplicação ou modernização de trechos 
ferroviários (km).

2.500

Logística: implantação, duplicação ou modernização de trechos 
rodoviários (km).1 

5.000

Mobilidade urbana: demanda atendida por novos sistemas de 
média e alta capacidade (usuários/dia útil).

Até 1.000.000

Saneamento: pessoas beneficiadas pela ampliação do acesso ou 
do tratamento de esgoto.

5.500.000

(Continua)

1 Os investimentos em rodovias foram mantidos no Painel ODS, uma vez que elas podem 
ser usadas por veículos elétricos, híbridos ou movidos a biocombustíveis. Foram excluídas 
as atividades de transporte rodoviário de carga e passageiros e de fabricação de veículos, 
conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae).
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(Continuação)

Entregas do Plano Trienal 2022 ODS

Saneamento: pessoas beneficiadas pela ampliação do acesso 
ou tratamento de água.

1.000.000

Tecnologias da informação e comunicação (TIC): ampliação 
de acessos a serviços de banda larga fixa (número de pessoas 
conectadas).

4.000.000

Micro, pequenas e médias empresas (MPME): apoio a 
MPMEs e pessoas físicas em operações de crédito e garantia 
(quantidade de clientes).

625.000

Emprego: geração ou manutenção de empregos diretos e 
indiretos (quantidade de empregos).

6.572.000

Educação: apoio, por meio de soluções financeiras, à educação 
básica e/ou profissionalizante (número de alunos).

1.000.000

Saúde: unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) 
beneficiadas pelo apoio ao BNDES.

1.000

Segurança: projetos voltados a melhorar a eficiência dos 
serviços de inteligência em segurança pública.

20

Fonte: BNDES (2021d, p. 7).

Painel ODS do BNDES
Em 2019, o BNDES criou o Painel ODS, uma página eletrônica para 
demonstrar os resultados do Banco relacionados a cada ODS (BNDES, 
2019a). O painel apresenta um mapa georreferenciado com os desem-
bolsos realizados para operações vinculadas aos ODS, distribuídas por 
estado e por ano, além de indicadores de resultados dessas operações. 
Os desembolsos são agregados anualmente a partir de 2015, quando os 
ODS foram criados. A parametrização das operações, para identificar 
aquelas que contribuem para cada ODS (BNDES, 2021d), considera a 
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solução financeira e o setor econômico da operação apoiada, de acor-
do com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae) do  
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A metodologia previu, inicialmente, a revisão das 169 metas rela-
tivas aos ODS, de acordo com a atuação do Banco. Aquelas que 
não condiziam com as atividades do BNDES foram desconsidera-
das, de maneira que o escopo foi reduzido para 62 metas. A partir 
disso, criou-se uma matriz correlacionando as soluções financeiras 
oferecidas pelo Banco às diferentes metas dos ODS. O objetivo de 
cada solução financeira foi cotejado com as 62 metas e, em caso  
de aderência, classificado no ODS correspondente. A análise en-
globou o apoio do BNDES por meio do crédito direto e indireto 
(agentes financeiros), além de alguns fundos e programas.

O segundo passo foi identificar os setores econômicos (Cnaes) relacio-
nados a cada ODS, a fim de capturar projetos alocados em soluções sem 
características setoriais, como capital de giro, linhas de apoio a micro, 
pequenas e médias empresas (MPMEs) e BNDES Finame (produto para 
aquisição de máquinas e equipamentos). Nesse caso, a classificação foi 
realizada com base na classificação Cnae do cliente.

Considerando que a associação dos ODS às soluções financei-
ras e Cnaes levou em consideração a correspondência direta com 
as metas dos objetivos, é possível que a mesma solução ou Cnae 
contribua para mais de um ODS. Ademais, operações com esta-
dos e municípios que contemplam uma série de investimentos – 
como saúde, educação, mobilidade urbana e segurança pública – 
estão cadastradas na base de dados do Banco com o Cnae de adminis-
tração pública, não sendo possível avaliar automaticamente, nesses ca-
sos, os investimentos vinculados a cada setor para classificá-los entre os 
diferentes ODS. Dessa forma, alguns ODS podem estar subavaliados.
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Os desembolsos do BNDES
A análise dos dados do Painel ODS abrangeu os desembolsos do 
BNDES de 2015 a 2020. Dessa forma, convém destacar a alteração 
ocorrida no histórico de desembolsos da instituição a partir de 
2016, com redução gradativa do volume desembolsado até o menor 
valor histórico dos últimos seis anos, de R$ 55 bilhões, em 2019.

Gráfico 2 • Histórico de desembolsos do BNDES (R$ bilhões)
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Fonte: BNDES (2021b).

A política de expansão do Banco foi interrompida e a diminuição 
do papel da instituição no mercado financeiro e no crédito de longo 
prazo foi estabelecida em vista de uma nova orientação estratégica. 
Esse movimento de redução dos desembolsos foi impulsionado, des-
de 2016, pela estagnação econômica no país e, a partir de janeiro de 
2018, pela instituição da Taxa de Longo Prazo (TLP) – uma taxa atre-
lada a índices de mercado que passou a remunerar o funding do Banco 
em substituição à antiga Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que 
apresentava condições mais favoráveis ao tomador.

Em 2020, entretanto, com a pandemia de Covid-19, o BNDES 
operou alguns programas emergenciais do Governo Federal para 
a manutenção do emprego e estabeleceu iniciativas próprias  

30
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para conter os impactos na economia brasileira, gerando um cres-
cimento dos desembolsos, que alcançaram cerca de R$ 65 bilhões.

Metodologia

Para a análise dos dados do Painel ODS, foi realizada uma compa-
ração com os desembolsos totais do BNDES.2 Essa abordagem re-
lativa visou eliminar vieses de interpretação sobre o aumento ou a 
diminuição da contribuição do Banco para os ODS, uma vez que a 
simples avaliação do número absoluto poderia estar contaminada 
pela queda geral dos investimentos da instituição. Mesmo com a 
redução dos desembolsos totais, foi possível perceber a ampliação 
da representatividade de alguns ODS na atuação do Banco.

Comparação entre os ODS
Como mostra o Gráfico 3, os ODS 9, 8 e 7 – relativos, respectiva-
mente, a indústria, inovação e infraestrutura; trabalho decente e 
crescimento econômico; e energia limpa e acessível – representam, 
nessa ordem, as maiores contribuições do Banco para os ODS du-
rante o período analisado, de 2015 a 2020.

Foi realizada uma análise comparativa entre os próprios ODS, ou 
seja, foi considerado o desembolso total para cada ODS no período 
de 2015 a 2020 e qual seria a participação de cada um com relação 
aos demais para identificar os mais expressivos.3

2  Os dados utilizados neste artigo são referentes à atualização do Painel ODS do BNDES 
em março de 2021.

3  Considerando que uma mesma operação pode contribuir para mais de um ODS, a 
soma dos desembolsos não pode ser utilizada para comparação com o total de desembolsos 
do BNDES. Serviu apenas para comparar de forma relativa um ODS com o outro, de modo 
que o total dos 17 ODS fosse 100%.
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Gráfico 3 • Distribuição dos ODS no período de 2015 a 2020
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do Painel ODS (BNDES, 2019a).

A análise dos dados anuais, no entanto, permite identificar em 2020 
tendência de alta nos ODS 8 e 7, além de tendência de queda no 
ODS 9 em relação a 2015 (Gráfico 4).

Gráfico 4 • Distribuição dos ODS em 2015 e 2020

2015 2020
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18%
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do Painel ODS (BNDES, 2019a).

Esse movimento ascendente no ODS 8, que passou de 18% para 
27% na comparação com os demais, reflete uma mudança estraté-
gica do BNDES, que, a partir de 2016, reforçou sua atuação com 
as MPMEs e implementou melhorias tecnológicas e de interface 
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para lidar com esse público. Da mesma forma, o ODS 7, que subiu 
de 10% para 13%, indica a expansão do apoio do Banco às ener-
gias renováveis, em especial a eólica. O BNDES tornou-se o maior 
financiador do mundo nesse setor no período de 2004 a 2018, 
conforme levantamento realizado pela Bloomberg (AGÊNCIA 
BNDES DE NOTÍCIAS, 2019).

Em contrapartida, a indústria, que sempre foi um setor tradicio-
nalmente apoiado pelo Banco, sofreu uma retração, possivelmente 
relacionada à queda nos investimentos do setor ou à busca de outras 
fontes de financiamento mais atrativas, com a redução da taxa Selic. 
Isso diminuiu relativamente o apoio do Banco ao ODS 9, que pas-
sou de 35% para 27% na comparação com os demais ODS.

Comparação dos ODS com os desembolsos  
totais do BNDES
Os desembolsos foram analisados e agrupados em três categorias, 
conforme o Quadro 3.

Quadro 3 • Trajetória dos ODS em relação aos desembolsos do BNDES

ODS com tendência 
de alta

ODS estáveis

ODS com tendência 
de queda

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Painel ODS (BNDES, 2019a).

O primeiro grupo se refere aos ODS nos quais os desembolsos 
aumentaram sua participação em relação ao total do BNDES.  
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O segundo grupo é relativo aos ODS que se mantiveram estáveis em 
relação ao total dos investimentos da instituição. O terceiro grupo, 
por sua vez, é representado pelos ODS cujas participações no total 
do Banco diminuíram.

Foram considerados como ODS com tendência de alta aqueles cuja 
variação da porcentagem em relação ao total do Banco, entre os 
anos de 2015 e 2020, superou 50%. Os ODS estáveis tiveram varia-
ção entre 0 e 50%, porém os ODS cuja representatividade não ul-
trapassou 1% do total em 2020 também foram alocados nesse grupo. 
Por fim, os ODS cuja variação foi negativa entre 2015 e 2020 foram 
considerados com tendência de queda. As exceções aplicaram-se 
apenas aos ODS 10 e 17, que tiveram outliers (picos e vales fora do 
padrão) excluídos da análise.

ODS com participação crescente

No primeiro grupo, que apresentou participação crescente sobre o 
total, encontram-se os ODS 7 e 8, além dos ODS 2, 6, 12, 14 e 15.

O BNDES vem expandindo seu apoio às energias renováveis. Nos 
últimos seis anos, os desembolsos para o ODS 7, que também en-
globa a distribuição e transmissão de energia, bem como projetos 
de eficiência energética, somaram R$ 90 bilhões. Em comparação 
com os desembolsos totais do Banco, o ODS 7 saiu de 16% em 2015, 
caindo para 11% em 2016 e, depois, assumiu trajetória de alta, al-
cançando quase um quarto dos desembolsos do BNDES em 2020 
(24%) (Gráfico 5). Os números atestam a disposição do Banco em 
contribuir com o processo de transição energética para uma matriz 
cada vez mais limpa no país.
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Gráfico 5 • Desembolsos destinados ao ODS 7 e respectivas porcentagens 
de participação sobre o total investido pelo BNDES (R$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria.

Mesmo com uma queda nos desembolsos de R$ 40 bilhões para 
R$ 30 bilhões, a representatividade do ODS 8 em relação ao total 
desembolsado aumentou, saltando de cerca de 30% para 48% entre 
2015 e 2020 (Gráfico 6). Isso demonstra o impacto da estratégia 
de melhorar o relacionamento do Banco com clientes de menor 
porte, buscando uma interface mais eficiente e produtos mais ade-
quados ao tamanho e perfil de risco dessas empresas. Além disso, é 
coerente com o papel fundamental do BNDES como gestor de re-
cursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para geração, 
manutenção e melhoria dos empregos.

Gráfico 6 • Desembolsos destinados ao ODS 8 e respectivas porcentagens 
de participação sobre o total investido pelo BNDES (R$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria.
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No ODS 2, foram computados os programas do Plano Safra, elabo-
rados pelo Governo Federal e operados pelo BNDES, e os produtos 
agrícolas próprios relacionados a três metas desse objetivo: aumento 
da produtividade agrícola, apoio à agricultura sustentável e supor-
te ao pequeno produtor rural (Gráfico 7). As iniciativas com maior 
representatividade são o Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) Investimento e o Programa Nacional 
de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), cujo foco é a amplia-
ção do investimento e da capacidade de cultivo do pequeno e mé-
dio produtor rural. O resultado é um impacto positivo no combate à 
fome, uma vez que esses produtores garantem o fornecimento domés-
tico de alimentos, um dos focos do ODS 2.

Gráfico 7 • Desembolsos destinados ao ODS 2 e respectivas porcentagens 
de participação sobre o total investido pelo BNDES (R$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria.

Apesar de ter pouca representatividade nos desembolsos totais, com 
menos de 2%, o setor de água e saneamento tornou-se prioritário para 
o Banco nos últimos anos e sua contribuição apresenta tendência de 
alta. Isso tem impacto direto no ODS 6, cujo patamar de investimen-
to chegou a quase R$ 1 bilhão por ano entre 2018 e 2019, regredindo 
um pouco em 2020 devido à crise causada pela Covid-19 e à necessi-
dade de adaptações ao novo marco legal do saneamento (Gráfico 8).  
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As entregas previstas no Plano Trienal 2020-2022 do BNDES para o 
setor estão relacionadas à estruturação de projetos de saneamento e à 
ampliação de acesso a redes de água e esgoto, o que denota um foco de  
avanço futuro nesse ODS.

Gráfico 8 • Desembolsos destinados ao ODS 6 e respectivas porcentagens 
de participação sobre o total investido pelo BNDES (R$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria.

O ODS 12 teve dois picos de desembolsos. O primeiro em 2016, 
explicado pelos desembolsos relativos ao Programa Agricultu-
ra de Baixo Carbono (ABC), que oscilaram entre R$ 500 e 900 
milhões no período, alcançando um patamar máximo de mais de 
R$ 1 bilhão naquele ano. O segundo pico, em 2019, ocorreu quan-
do o Programa BNDES para Construção e Ampliação de Arma-
zéns (PCA), que visa reduzir o desperdício e a perda de alimentos, 
atingiu mais de R$ 1 bilhão em desembolsos, depois de se manter 
em um patamar de aproximadamente R$ 900 milhões nos outros 
anos. Apesar de esse ODS englobar outras soluções financeiras, 
como apoio à aquisição de equipamentos eficientes e uso de recur-
sos do Fundo Clima, além de Cnaes relacionados à coleta e tra-
tamento de resíduos sólidos, os desembolsos são menores diante 
desses dois programas, que acabaram alavancando a contribuição 
para o ODS 12 (Gráfico 9).
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Gráfico 9 • Desembolsos destinados ao ODS 12 e respectivas porcentagens 
de participação sobre o total investido pelo BNDES (R$ bilhões)

R$ 2,3 R$ 2,6 R$ 2,2 R$ 2,0
R$ 2,7 R$ 2,5

1,7%
2,9% 3,2% 2,8%

4,8% 3,9%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonte: Elaboração própria.

O ODS 14 também envolve o setor de saneamento, como o ODS 6,  
porém, engloba as atividades de coleta e tratamento de resíduos 
sólidos e exclui o tratamento e distribuição de água, cujo foco é o 
consumo humano, não o descarte em corpos hídricos. O apoio a 
projetos de coleta e tratamento de esgoto tem sido prioridade para 
o BNDES, inclusive no que diz respeito à estruturação de conces-
sões. Os desembolsos para esse objetivo se mantiveram no patamar 
de aproximadamente R$  1 bilhão por ano a partir de 2018, com 
participação entre 1% e 2% no total. A tendência futura é de cresci-
mento graças à estratégia de priorização (Gráfico 10).

Gráfico 10 • Desembolsos destinados ao ODS 14 e respectivas porcentagens 
de participação sobre o total investido pelo BNDES (R$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria.
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Os programas que explicam a expansão da contribuição para o 
ODS 15 no BNDES são o Programa ABC e o Fundo Amazônia. O 
primeiro teve um pico de desembolsos em 2016, quando ultrapas-
sou R$ 1 bilhão, caindo nos anos seguintes e se recuperando até 
o mesmo patamar em 2020. Por sua vez, o Fundo Amazônia, com 
desembolsos da ordem de R$ 150 milhões por ano, é o maior fun-
do de REDD+4 do mundo, apesar da paralisação no apoio a novas 
operações estabelecida em 2019 pelo Governo Federal para revisão 
de sua governança. A gestão do fundo pelo BNDES reflete o enga-
jamento da instituição na preservação dos ecossistemas terrestres 
e da biodiversidade (Gráfico 11).

Gráfico 11 • Desembolsos destinados ao ODS 15 e respectivas porcentagens 
de participação sobre o total investido pelo BNDES (R$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria.

4  REDD+ é um incentivo desenvolvido na Convenção-Quadro  das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima (UNFCCC) para recompensar financeiramente países em 
desenvolvimento por seus resultados de redução de emissões de gases de efeito estufa 
provenientes do desmatamento e da degradação florestal, considerando o papel da 
conservação de estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e au-
mento de estoques de carbono florestal.
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ODS com manutenção na participação

Os ODS que se mantiveram estáveis em relação à contribuição total 
do Banco, mesmo com alguma oscilação, são 1, 3, 4, 5, 10 e 16.

O ODS 1 se manteve estável durante o período analisado, apre-
sentando leve crescimento de 2015 a 2019 (de 2,4% para 3,6% do 
total). Tiveram destaque nesse período os desembolsos dos pro-
gramas do Pronaf de fortalecimento da agricultura familiar. O 
Pronaf Investimento saiu de R$ 1,7 bilhão em 2015 para R$ 2,8 
bilhões em 2019, aumento de 65%. Por sua vez, o Pronaf Custeio 
passou de R$  400 milhões em 2015 para cerca de R$  1 bilhão 
em 2019, representando um aumento de mais de 100% em cinco 
anos. Em 2020, ambos tiveram uma pequena queda nos desem-
bolsos (Gráfico 12). O crédito rural para o pequeno agricultor é 
uma das formas mais eficazes de combate à pobreza e de garantia 
da segurança alimentar.

Além de operar esse programa do Governo Federal, o Banco tam-
bém conta com instrumentos próprios para a inclusão produtiva, 
como o produto BNDES Microcrédito, cujo desembolso somou 
R$ 769 milhões entre 2015 e 2020, e o BNDES Fundo Social, que 
no mesmo período desembolsou mais de R$  373 milhões para 
projetos de combate à pobreza com recursos não reembolsáveis. 
Assegurar maior inclusão social e acesso a serviços básicos para a 
população tem forte vínculo com os anseios de um BD.
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Gráfico 12 • Desembolsos destinados ao ODS 1 e respectivas porcentagens 
de participação sobre o total investido pelo BNDES (R$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria.

A representatividade do ODS 3 nos desembolsos do Banco os-
cilou ao longo dos anos, porém, não chegou a ser superior a 2%. 
Os desembolsos apresentaram queda desde 2015, passando de  
R$ 2 bilhões para um patamar de R$ 1 bilhão entre 2016 e 2018. 
Depois de uma nova queda em 2019 (R$ 377 milhões), retornaram 
para o patamar de R$ 1,3 bilhão em 2020 devido às demandas da 
pandemia (Gráfico 13). Em 2020, foram estabelecidos, por exem-
plo, o Programa BNDES de Apoio Emergencial ao Combate da 
Pandemia do Coronavírus, que desembolsou R$  233 milhões, e 
uma campanha de matchfunding denominada Salvando Vidas, que 
alcançou mais de R$ 100 milhões (na qual o BNDES dobrava os 
recursos doados para aquisição de materiais, insumos e equipa-
mentos de proteção para profissionais da saúde).

No entanto, cabe mencionar que não foi possível computar os 
desembolsos para saúde pública que estão registrados no sistema 
com o Cnae administração pública. Os recursos tomados por entes 
públicos que estão catalogados na base de dados com esse Cnae, 
apesar de terem a identificação e a destinação dos recursos acom-
panhadas pelo Banco, não são apropriados de forma automática na 
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contabilização dos desembolsos pelas finalidades específicas (se li-
gados a projetos de educação, saúde, infraestrutura etc.). Por isso, a 
contribuição do BNDES para o ODS 3 pode estar sendo subestima-
da devido à restrição da metodologia.

A despeito do montante aparentemente reduzido, verifica-se 
que o BNDES tem concedido apoio relevante para o complexo 
industrial da saúde no país, bem como a projetos de pesquisa 
e desenvolvimento no setor. O Plano Trienal do BNDES prevê 
que mil unidades de saúde do SUS sejam beneficiadas pelo apoio 
do Banco entre 2020 e 2022. Ademais, o cenário trazido pela 
pandemia provavelmente exigirá aumento dos desembolsos para  
a saúde.

Gráfico 13 • Desembolsos destinados ao ODS 3 e respectivas porcentagens 
de participação sobre o total investido pelo BNDES (R$ bilhões)

R$ 2,2

R$ 1,0
R$ 1,3 R$ 1,1

R$ 0,4
R$ 1,3

1,6%

1,1%

1,8%
1,6%

0,7%

2,0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonte: Elaboração própria.

O ODS 4 tem representatividade muito baixa na atuação do Ban-
co, oscilando de 0,3% a 0,6% no período de 2015 a 2020 (Gráfi-
co 14). Em parte, esse apoio reduzido também pode ser explicado 
pela restrição na metodologia adotada para reconhecer os desem-
bolsos para o setor público, conforme já mencionado. De qual-
quer modo, a situação de restrição fiscal dos estados e municípios 
contribuiu para reduzir os investimentos públicos em educação. 
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Foram contabilizados os dois programas do Banco para o setor – 
Educação, saúde e assistência Social e Capacitação Profissional –,  
bem como o Cnae de educação, mas no geral houve queda acen-
tuada, de cerca de R$  500 milhões, quando observados os pa-
tamares entre 2015 e 2020. O Plano Trienal 2020-2022, no 
entanto, registra o compromisso de melhorar esse desempenho 
por meio de instrumentos financeiros de apoio à educação básica  
e/ou profissionalizante.

Gráfico 14 • Desembolsos destinados ao ODS 4 e respectivas porcentagens 
de participação sobre o total investido pelo BNDES (R$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria.

Os desembolsos para o ODS 5 foram identificados por meio do úni-
co programa segmentado para mulheres que o BNDES opera, o Pro-
naf Mulher. Ao longo do período, o produto apresentou tendência 
de queda, mas com representatividade estável e baixa, que nunca 
ultrapassou 0,03% do total (Gráfico  15). Os desembolsos tiveram 
um pico em 2016, chegando a R$ 22 milhões, e terminaram 2020 
com R$ 5 milhões, o menor valor da série histórica analisada. Para 
melhorar o desempenho nesse ODS, seria necessário estudar outras 
formas de apoio segmentadas para o público específico.
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Gráfico 15 • Desembolsos destinados ao ODS 5 e respectivas porcentagens 
de participação sobre o total investido pelo BNDES (R$ milhões)
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Fonte: Elaboração própria.

Os desembolsos absolutos para o ODS 10 se mantiveram em 
torno de R$  12 bilhões no período de 2016 a 2019, com pico de 
R$ 25 bilhões em 2015 e vale de R$ 8 bilhões em 2020 (queda de 
68%). Entretanto, a representatividade do ODS 10 sobre o total do 
banco manteve uma média estável, que oscilou entre 13% e 18%, ape-
sar do pico de 22% em 2019, mesmo ano em que ocorreu o menor 
nível de desembolsos do Banco (Gráfico 16).

Como a parametrização dos desembolsos para esse ODS teve como 
critério as desigualdades de localização geográfica, também foram 
analisados os desembolsos de acordo com as regiões do país. Ve-
rificou-se que ainda há concentração relevante na região Sudeste, 
que manteve uma representatividade de 37% a 45% dos desembol-
sos totais do BNDES no período. Por outro lado, as regiões Norte 
e Nordeste somadas não passaram de 22% do total de desembolsos  
e tiveram o menor valor em 2020, representando apenas 15% do 
total. Isso demonstra que, apesar dos esforços do BNDES em des-
concentrar seu apoio, ainda prevalece a dificuldade de dinamizá-
-lo entre as regiões mais carentes, para o que seriam necessárias 
políticas públicas específicas.
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Gráfico 16 • Desembolsos destinados ao ODS 10 e respectivas porcentagens de 
participação sobre o total investido pelo BNDES (R$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria.

Em relação ao ODS 16, as maiores contribuições para o desembolso 
foram verificadas nos programas de apoio à modernização da arre-
cadação tributária de estados e municípios, relacionadas à meta 16.6 
(Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em 
todos os níveis). O Programa de Modernização da Administração 
Tributária e da Gestão Pública dos Setores Sociais Básicos (Pmat) 
teve um pico de desembolso em 2016 de R$ 321 milhões e depois se 
estabilizou em um patamar entre R$ 120 milhões e R$ 200 milhões. 
Apesar da importância e do impacto positivo nos municípios, o ODS 
16 representou menos de 0,5% do total de desembolsos do BNDES 
durante todo o período analisado (Gráfico 17).

Gráfico 17 • Desembolsos destinados ao ODS 16 e respectivas porcentagens 
de participação sobre o total investido pelo BNDES (R$ milhões)
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Fonte: Elaboração própria.
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ODS com redução de participação

Os demais ODS cuja contribuição foi reduzida em relação à atuação 
total do BNDES foram 9, 11, 13 e 17.

O ODS 9 é o objetivo para o qual o Banco mais contribuiu ao 
longo do período estudado, pois engloba seus principais focos 
de atuação, como indústria e infraestrutura. Porém, como men-
cionado anteriormente, foi verificada uma tendência de baixa 
na sua representatividade em relação aos desembolsos totais. Os  
desembolsos para esse ODS saíram de um patamar próximo a 
R$ 80 bilhões para R$ 30 bilhões nos últimos cinco anos, uma 
queda de 62,5%. Essa queda foi maior do que a diminuição dos 
desembolsos totais do BNDES no mesmo período (52,2%), o que 
explica a redução da representatividade do ODS 9 na atuação do 
Banco, de 58% dos desembolsos totais em 2015 para 49% em 2020 
(Gráfico  18). Ainda assim, o ODS 9 conta com o maior valor  
desembolsado em termos absolutos, se comparado aos demais.

Gráfico 18 • Desembolsos destinados ao ODS 9 e respectivas porcentagens 
de participação sobre o total investido pelo BNDES (R$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria.

A tendência de queda de desembolsos para os ODS 11 e 13 pode 
ser explicada pela redução do apoio ao Cnae Transporte Limpo 
(ferrovias, hidrovias, metrô). O BNDES apresentava desembolsos 
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muito relevantes para esses setores, mas houve redução acentuada 
dessa atuação. O Banco chegou a desembolsar cerca de R$ 6 bilhões 
para o setor metroviário em 2015, porém, em 2019, o aporte para 
o mesmo setor não passou de R$ 700 milhões e, em 2020, foi de 
somente R$ 3 milhões. Em relação a ferrovias, o mesmo padrão se 
repetiu, com o montante caindo de quase R$ 1 bilhão em 2015 para 
R$ 57 mil em 2020 (gráficos 19 e 20). Com relação à mobilidade 
urbana, imprescindível para o desenvolvimento de cidades susten-
táveis, o Plano Trienal 2020-2022 prevê investimentos em novos 
sistemas de mobilidade urbana de média e alta capacidades, o que 
deve melhorar o desempenho futuramente.

O ODS 13, por sua vez, é fundamental para enfrentar a crise climá-
tica, de modo que seria necessário reverter essa tendência para os 
investimentos em transporte limpo e dar continuidade aos inves-
timentos nos demais itens que contribuem para esse ODS – caso 
dos projetos apoiados pelo Fundo Clima, pelo Fundo Amazônia 
(com a retomada de novas aprovações) e dos projetos de energia 
renovável, eficiência energética, biocombustíveis e agricultura de 
baixo carbono.

Gráfico 19 • Desembolsos destinados ao ODS 11 e respectivas porcentagens 
de participação sobre o total investido pelo BNDES (R$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria.
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Gráfico 20 • Desembolsos destinados ao ODS 13 e respectivas porcentagens 
de participação sobre o total investido pelo BNDES (R$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria.

Por fim, as contribuições para o ODS 17 alcançaram um pico de 17% 
dos desembolsos totais em 2016 e caíram para 9,4% em 2020. No pico 
de 2016, o Banco chegou a desembolsar R$ 8 bilhões por meio do 
produto BNDES Exim Pré-Embarque, de apoio às exportações brasi-
leiras, mas nos outros anos os desembolsos nessa linha não passaram 
de R$ 354 milhões, com elevação para R$ 1,9 bilhão somente em 2020 
(Gráfico 21). Além do apoio à exportação, nesse ODS também estão 
computados os produtos de apoio à melhoria da arrecadação tributá-
ria de estados e municípios, bem como a linha de Investimento Social 
de Empresa (ISE), instrumento pelo qual os clientes do Banco reali-
zam projetos sociais no entorno dos empreendimentos apoiados.

Gráfico 21 • Desembolsos destinados ao ODS 17 e respectivas porcentagens 
de participação sobre o total investido pelo BNDES (R$ bilhões)
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Fonte: Elaboração própria.
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Conclusão
A análise dos desembolsos do BNDES para os ODS aponta alguns 
caminhos para o banco no desempenho de seu papel como indutor 
do desenvolvimento sustentável no Brasil.

Em razão da abrangência de sua atuação, foi possível observar que o 
BNDES apresenta contribuição relevante para alguns dos 17 objeti-
vos, com destaque para os ODS 9, 8 e 7, que tratam respectivamente 
dos investimentos em indústria, inovação e infraestrutura; trabalho 
decente e crescimento econômico; e energia limpa e acessível. Essa 
atuação é compatível com a expectativa de contribuição de um BD, 
pois atua nas falhas de mercado mais tradicionais, ou seja, no finan-
ciamento a projetos de longo prazo, como os de infraestrutura (que 
também abrangem os investimentos em energia limpa), e a atores 
pequenos e sem histórico de crédito, responsáveis pela manutenção 
de grande parte dos empregos.

Uma análise mais detalhada, no entanto, demonstrou que o ODS 9 
apresentou queda, enquanto os ODS 8 e 7 registraram tendência de 
alta nos últimos anos.

Dessa forma, além da manutenção do apoio às energias renováveis, 
para a retomada do crescimento da infraestrutura, é necessário in-
vestimento em transporte limpo, tanto para a mobilidade urbana em 
cidades mais sustentáveis como para a construção de uma logística 
de baixo carbono que possa atender o agronegócio e a indústria na-
cional. A matriz de transportes do Brasil ainda depende do diesel e 
da gasolina, de forma que o BNDES poderia fomentar uma transição 
para a utilização de biocombustíveis e eletrificação na frota brasileira, 
além da ampliação do uso de outros modais menos poluentes.
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Além disso, a indústria e a infraestrutura precisarão se adaptar a 
um novo cenário de crise climática, no qual a ecoeficiência deverá 
ser mais intensa e a inovação tecnológica será fundamental para a 
sobrevivência das empresas. O BNDES, como banco de desenvol-
vimento, deverá continuar atuando não só no apoio à mitigação 
climática, mas também na adaptação e na resiliência da indústria e 
da infraestrutura nacionais.

Entre objetivos em que é necessário maior avanço, destacam-se os 
ODS 3 e 13, que tratam respectivamente dos investimentos em saúde 
e do combate a mudanças climáticas. Os ODS estão relacionados às 
duas crises vividas de forma simultânea atualmente: a sanitária, asso-
ciada à pandemia de Covid-19, e a climática, conforme os insistentes 
alertas da comunidade científica internacional, com destaque para o 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (Intergovern-
mental Panel on Climate Change – IPCC), vinculado à ONU.

Nesse caso, cabe ao Banco se empenhar em sua atuação anticíclica, 
fornecendo crédito para o mercado (quando a participação priva-
da se retrai), e em seu papel de induzir inovação para promover 
a retomada da economia em bases mais sustentáveis. Além disso, 
como a pandemia demonstrou, é necessário investimento no com-
plexo industrial da saúde, cujo papel é estratégico para que o país 
tenha autonomia no desenvolvimento e na produção de vacinas e 
medicamentos. Dessa forma, é importante aumentar a participação 
do setor de saúde nos desembolsos totais do banco, já que na série 
histórica de cinco anos ela não ultrapassou 2%.

Com relação ao clima, observa-se um movimento estratégico do mer-
cado, em que instituições financeiras e empresas estão se compro-
metendo com a neutralidade de carbono em suas atuações. Espera-se  
que o BNDES também possa avançar nesse sentido, ampliando seu 
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portfólio de soluções e sua capacidade de indução para uma econo-
mia de baixo carbono, revertendo a tendência de queda observada 
no ODS 13 nos últimos cinco anos.

Note-se que, além do ODS 3, os ODS 4 e 6 constam do Plano Trienal 
2020-2022 como entregas prioritárias para a sociedade. São objetivos 
cujos benefícios sociais são significativos e que necessitam de recursos 
para além dos investimentos públicos. Nesse sentido, o BNDES pode 
atuar como instituição de fomento na atração de outros investidores. 
O setor de saneamento tem sido um bom exemplo de atuação mais 
focada do Banco, que abrange a estruturação de concessões e desem-
bolsos crescentes, alcançando patamares próximos a R$ 1 bilhão.

Além disso, merece destaque a necessidade de maiores esforços no 
ODS 10, sobre a redução das desigualdades, em especial quanto às dife-
renças regionais para maior dinamização das regiões Norte e Nordeste. 
A Amazônia tem chamado a atenção do mundo por seu potencial em 
termos de biodiversidade e de regulação climática, de forma que suas 
características demandam políticas públicas específicas e investimen-
tos adicionais, que podem ser articulados com apoio do BNDES.

Resumidamente, percebe-se que o Banco já está atuando de forma 
relevante para alguns ODS, como os objetivos 6, 7, 8 e 9, ainda que 
este último careça de uma retomada, apesar de representar o maior 
desembolso histórico do BNDES. Quanto aos desafios a serem en-
frentados, é preciso avançar nos ODS 3, 4, 10 e 13, visando gerar 
maior impacto social, promover a redução de desigualdades e me-
lhorar a qualidade de vida da população.

Finalmente, cumpre registrar que, ao possibilitar a avaliação de suas 
contribuições, o BNDES não só deu transparência a sua atuação na 
Agenda 2030 como também estabeleceu as condições para priorizar 
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e acompanhar os ODS mais relevantes no âmbito de suas ativida-
des como BD. Esta análise iluminou algumas oportunidades que o 
BNDES pode aproveitar na chamada “Década da Ação”, que vai até 
2030, período em que o Banco terá um papel relevante na imple-
mentação dos ODS no país.

Estudos futuros podem explorar as contribuições do BNDES para 
os ODS, não só em relação aos seus desembolsos, mas em termos de 
suas entregas para a sociedade. Esses dados também estão disponí-
veis em um painel, no site do banco (BNDES, 2021a), composto por 
indicadores de eficácia e suas metas pactuadas na contratação das 
operações, agregados por ODS. Essa abordagem poderia concretizar 
melhor as realizações do BNDES para a Agenda 2030.
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Resumo
Este artigo busca contextualizar o entendimento a respeito da bioeconomia de forma geral 
e, mais especificamente, no contexto da Amazônia e dos desafios do desenvolvimento sus-
tentável. Com base em uma reflexão a respeito do potencial da biodiversidade amazônica 
para diversos setores econômicos, dos gargalos para a ampliação do crédito e da expe-
riência do BNDES no apoio a arranjos produtivos sustentáveis na região, são propostas 
algumas diretrizes para subsidiar a construção de uma agenda de trabalho sobre o tema 
para o Banco.

Palavras-chave: Bioeconomia. Amazônia. Desenvolvimento sustentável. BNDES.

Abstract
The	article	seeks	to	contextualize	the	understanding	of	bioeconomy	in	general	and,	more	specifically,	
in	the	context	of	the	Amazon	and	the	challenges	of	sustainable	development.	Based	on	a	reflection	
on	 the	 potential	 of	 Amazonian	 biodiversity	 for	 various	 economic	 sectors,	 the	 bottlenecks	 for	
expanding	credit	and	the	BNDES’s	experience	in	supporting	sustainable	productive	arrangements	
in	the	region,	some	guidelines	are	suggested	to	support	the	building	of	an	agenda	for	the	BNDES’s	
actions on the subject. 

Keywords: Bioeconomy. Amazon. Sustainable development. BNDES.
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Introdução
O BNDES, como banco do desenvolvimento brasileiro, vem reali-
zando esforços crescentes em prol da sustentabilidade, fomentando 
investimentos que contribuem para essa agenda e incentivando em-
presas e demais parceiros a adotarem melhores práticas socioam-
bientais. A Amazônia tem sido priorizada, nesse contexto, tanto 
por seu potencial ainda pouco explorado quanto pela necessidade 
de avanços socioeconômicos na região, que apresenta os mais baixos 
índices de desenvolvimento humano (IDH) do Brasil, juntamente 
com o Nordeste.

Nos anos recentes, o termo bioeconomia vem ganhando destaque 
no debate global a respeito das perspectivas para o desenvolvimento 
sustentável, abordando a necessidade de utilização de recursos re-
nováveis de fontes biológicas nos processos produtivos.

O Brasil é reconhecido mundialmente como uma futura “superpo-
tência verde” (EDITORIAL, 2021)1 por ser detentor de riquezas 
naturais e de uma biodiversidade com inúmeras possibilidades de 
aplicação,2 que podem gerar milhares de novos empregos ligados à 

1  Na mesma edição, também são feitas algumas ressalvas quanto à necessidade de supe-
ração de entraves históricos para o desenvolvimento da Amazônia, como a regularidade 
fundiária, o crime organizado que destrói a floresta, bem como a logística, o arcabouço 
tributário e a estruturação da oferta de matérias-primas, para que seja possível superar a 
pobreza na região.

2  “O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo. São mais de 116.000 espé-
cies animais e mais de 46.000 espécies vegetais conhecidas no País, espalhadas pelos seis 
biomas terrestres e três grandes ecossistemas marinhos. Essa abundante variedade de vida 
abriga mais de 20% do total de espécies do mundo, encontradas em terra e água. A rica 
biodiversidade brasileira é fonte de recursos para o País, não apenas pelos serviços ecossis-
têmicos providos, mas também pelas oportunidades que representam sua conservação, uso 
sustentável e patrimônio genético” (BRASIL, 2020).
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sustentabilidade. É uma oportunidade de elevação do patamar de 
desenvolvimento brasileiro que, para ser devidamente aproveitada, 
exige atenção especial à formação de condições que garantam a re-
tenção, no país, do valor gerado pela sociobiodiversidade.

A região amazônica tem especial destaque nesse cenário pela mag-
nitude de suas riquezas e dos serviços ecossistêmicos3 prestados em 
nível global. Essas características, contudo, estão em risco por conta 
do desmatamento ilegal e das mudanças climáticas.4 O aproveita-
mento sustentável desse potencial pode representar um caminho 
para o desenvolvimento brasileiro e um exemplo para a aceleração 
da transição do modelo de desenvolvimento em nível mundial.

Qual é a real vantagem do Brasil em relação às demais na-
ções do globo? Temos tudo para nos transformarmos em 
uma verdadeira potência ambiental e nos tornarmos líde-
res mundiais da economia circular. Quando o critério é 
biodiversidade, somos o número 1 do planeta. […] O cami-
nho para atingirmos esse nobre objetivo é mergulhar de ca-
beça nas infinitas possibilidades da bioeconomia, aliando 
o conhecimento de nossa biodiversidade às possibilidades 
da Indústria 4.0.5 Apostar e investir em um modelo que 

3  O significado de serviços ecossistêmicos será explicado na primeira seção do presente artigo.

4  A Amazônia já passou a ser considerada emissora líquida de gás carbônico, o que é 
uma contradição com seu potencial natural de removedora desse poluente da atmosfera 
(GATTI et al., 2021).

5  “Batizada também de 4ª Revolução Industrial, esse fenômeno está mudando, em gran-
de escala, a automação e troca de dados, bem como as etapas de produção e os modelos de 
negócios, por meio do uso de máquinas e computadores. Inovação, eficiência e customi-
zação são as palavras-chave para definir o conceito de Indústria 4.0. A Indústria 4.0 tem 
impacto significativo na produtividade, pois aumenta a eficiência do uso de recursos e no 
desenvolvimento de produtos em larga escala, além de propiciar a integração do Brasil em 
cadeias globais de valor” (INDÚSTRIA…, 2020).
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nos coloque sempre à frente da concorrência. Retomar, 
ampliar e aprofundar nosso compromisso com a conser-
vação do planeta, cumprindo as metas assumidas pelo país 
no Acordo de Paris (2015), tornando-nos exemplo para 
uma sociedade global cada vez mais consciente e preo-
cupada com a crise ambiental e sua dimensão climática 
(NOBRE; NOBRE, 2019, p. 7).

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar de forma 
ampla o que se pode entender por bioeconomia e propor uma 
delimitação desse entendimento, visando contribuir para a for-
mulação da estratégia de atuação do BNDES no tema, com foco 
inicial na Amazônia. Para isso, depois desta introdução, há uma 
primeira seção dedicada a uma breve contextualização a respei-
to do desenvolvimento sustentável e da bioeconomia, seguida, 
na seção seguinte, de um panorama do entendimento a respeito 
do tema e da proposição de um recorte que possa servir de di-
retriz para futuros avanços na agenda de trabalho do Banco na 
Amazônia. Após apresentarmos algumas questões a respeito dos 
potenciais da bioeconomia na Amazônia na terceira seção, são 
elencados, na quarta, os desafios relacionados a uma abordagem 
de financiamento. A título de considerações finais, são feitos al-
guns apontamentos para a construção de uma agenda de traba-
lho do BNDES sobre o tema.

Ressaltamos a advertência proferida por uma das mais importan-
tes referências na reflexão acerca do desenvolvimento amazônico, 
a geógrafa Bertha Becker, que afirmava não haver uma construção 
rigorosa do pensamento que justifique classificar como conceito 
os termos e proposições utilizados com o objetivo de enfrentar os 
desafios ligados ao meio ambiente (BECKER, 2012). Dessa forma, 
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esclarecemos que as diferentes compreensões apresentadas acerca 
da bioeconomia não ensejam um debate conceitual nem pretendem 
esgotar as possibilidades do tema.

Do desenvolvimento 
sustentável à bioeconomia
Os termos “desenvolvimento sustentável” e “ecodesenvolvimen-
to” emergiram na década de 1970 com o objetivo de alertar a 
humanidade acerca dos limites do modelo de produção então 
vigente, baseado na utilização predatória de recursos naturais, 
no uso intensivo de recursos não renováveis, na emissão de po-
luentes na atmosfera e na reprodução de desigualdades sociais 
(MONTIBELLER FILHO, 1993).

Ao longo das décadas subsequentes, o debate em prol da sustenta-
bilidade veio se intensificando, com destaque para a realização de 
diversas conferências sobre o meio ambiente no âmbito da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU).6

O processo de transição estrutural dos sistemas produtivos tem uma 
perspectiva de longo prazo. Nos últimos anos, houve intensificação 
dos alertas de riscos socioambientais7 – a chamada emergência cli-
mática –, preconizando a necessidade de acelerar a adoção de prá-
ticas socioambientais por parte de empresas, governos e sociedade 

6  Um guia para todas as conferências já ocorridas está disponível em: https://
sustainabledevelopment.un.org/conferences.

7  Elaborados pelo Painel Intergovernamental em Mudança Climática (Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change – IPCC). O mais recente relatório traduzido para o portu-
guês foi redigido por Masson-Delmott e outros (2019).
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em geral no sentido de consolidar o quanto antes o paradigma do 
desenvolvimento sustentável.

Expressões como “economia verde” e “economia de baixo carbono” 
enunciam a necessidade de redução da emissão de gases poluentes 
na atmosfera, e matrizes energéticas vêm sendo alteradas no senti-
do de ampliar a produção e o consumo de energias renováveis, por 
exemplo. Dessa forma,

importa que o crescimento econômico com redução da 
pobreza possa estar baseado em investimentos em capital 
natural e, portanto, que a estrutura da economia mude 
na direção dos setores/tecnologias ‘verdes’ ou ‘limpos’, 
que vão substituindo os setores/tecnologias ‘sujos’ ou 
‘marrons’ (CGEE, 2012, p. 21).

Outra proposição é a da economia circular, cuja premissa é o 
uso mais racional dos recursos por meio da redução de desperdí-
cios no sistema produtivo, da reciclagem e do reuso de materiais 
(CECHIN; VEIGA, 2010).

No campo corporativo, práticas de responsabilidade socioambien-
tal e critérios ambientais, sociais e de governança (ASG) ganham, 
a cada dia, mais força nas estratégias de investimento das empresas 
(AMBROZIO et al., 2020), apontando para a crescente valorização 
das práticas sustentáveis e para a compreensão dos impactos das 
ações não sustentáveis no resultado das companhias.

Governos e empresas também têm aperfeiçoado métricas e in-
dicadores de desenvolvimento sustentável para dar conta do  
cumprimento da missão, desde o índice de desenvolvimento 
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humano (IDH) (PNUD, 2012) até os atuais objetivos de desen-
volvimento sustentável (ODS) da ONU.8

No debate global, o termo “bioeconomia” surge ainda na década de 
1970, na abordagem biológica da teoria econômica, por meio da qual 
se propunha que o sistema econômico é parte da natureza, e não o con-
trário (CECHIN; VEIGA, 2010; GEORGESCU-ROEGEN, 1971). Até 
então, ensinava-se economia exclusivamente por meio de uma visão fe-
chada do sistema econômico, o que muda a partir de um novo enten-
dimento baseado na segunda lei da termodinâmica (a lei da entropia).

Em resumo, a lei da entropia estabelece que há uma tendência ir-
reversível de degradação de energia no processo de transformação 
produtiva, agravada e acelerada pela utilização de recursos não re-
nováveis. Nesse sentido, a capacidade de manutenção da organiza-
ção do sistema natural é ampliada à medida que se pode aumentar 
a “vida útil” dos recursos. Dessa visão, também emergiram, além da 
ideia de bioeconomia, a economia ecológica e a economia circular.9

Assim, considerando a definição de bioeconomia como circuns-
crita ao âmbito de uma economia verde, de baixo carbono e cir-
cular, parte-se de uma visão em que a natureza, mais do que uma 
provedora de recursos – renováveis ou não –, é uma provedora de 
serviços ecossistêmicos fundamentais para a manutenção da vida 
de maneira geral.

8  O BNDES já reporta dados de desembolsos por ODS (BNDES, 2020). Informações 
detalhadas a respeito dos ODS no Brasil estão disponíveis em: https://odsbrasil.gov.br/.

9  Nesse sentido, o pesquisador Carlos Nobre, coordenador do Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas (INCT-MC), sediado no Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais (Inpe), lembra que a natureza se desenvolveu por bilhões de anos 
com base em processos baseados na circularidade, tendo muito a ensinar à humanidade 
para que supere o modelo produtivo baseado na economia linear geradora de resíduos não 
aproveitáveis (AMAZÔNIA…, 2017).
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Um exemplo de serviços ecossistêmicos são as florestas, que con-
trolam a temperatura ao reduzir a incidência de raios solares dire-
tamente no solo e ao absorver parte da radiação. Adicionalmente, 
mantêm a permeabilidade e facilitam a infiltração de água no solo, 
melhorando sua fertilidade, evitam problemas causados pela per-
da de água em solos impermeabilizados e proporcionam melhor 
distribuição de água por meio dos rios e das chuvas.10 Contribuem 
ainda ao absorver carbono da atmosfera para realizar o processo de 
fotossíntese, sendo agentes ativas na redução da poluição atmos-
férica, além de servir de habitat para a vida em toda sua diversida-
de.11 Há cada vez mais conscientização e valoração desses serviços 
ambientais, e o pagamento por eles vem se mostrando uma forma 
importante de estimular sua manutenção e reprodução.12

A oferta de insumos para os sistemas produtivos também vem da 
natureza, e o uso racional é a única forma de manter sua viabilida-
de econômica a longo prazo. Considerando toda a biodiversidade 

10  Strand e outros (2018) estimam que a chuva gerada por 62 milhões de hectares de 
florestas públicas resulta em US$ 422 milhões por ano para a produção agropecuária, o 
que equivale a 35% da renda líquida das lavouras de soja no Mato Grosso, principal estado 
produtor no Brasil.

11  Constanza e outros (2014) estudaram a valoração dos serviços ecossistêmicos globais, 
cujo resultado foi estimado em cerca de 4,5 vezes o valor do PIB mundial (o que, em 2014, 
representaria aproximadamente US$ 347 trilhões por ano). O estudo calcula, ainda, que o 
uso da terra entre 1997 e 2011 resultou em uma perda de cerca de US$ 20 trilhões ao ano 
em serviços ecossistêmicos.

12  Há uma interessante oportunidade de incentivo à preservação por meio dos pa-
gamentos por serviços ambientais (PSA), que são mecanismos regulatórios que remu-
neram ou recompensam quem protege a natureza e mantêm os serviços ambientais 
funcionando em prol do bem comum. O racional por trás desse mecanismo é que me-
didas de caráter mandatório e coercitivo podem não ser suficientes para alcançar um 
grau desejável de proteção ao meio ambiente; logo, o objetivo é corrigir externalidades 
negativas e tornar atraentes comportamentos tidos como ambientalmente adequados a 
partir de incentivos positivos.
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existente, a humanidade ainda usa uma pequena parcela do po-
tencial produtivo da natureza. O avanço das pesquisas e o desen-
volvimento de novos produtos e materiais advindos de processos 
biológicos têm como horizonte a substituição total do uso de re-
cursos não renováveis, à medida que sejam encontrados substitu-
tos economicamente viáveis.

Dessa forma, a bioeconomia tem como premissa a manutenção 
da infraestrutura natural necessária para viabilizar o processo 
econômico de maneira perene, ainda mais em um contexto de 
crescimento da população mundial. Nesse sentido, ela é pensada 
de forma a oferecer inovação tecnológica em diversos aspectos 
para que se possa compatibilizar a produção com as condições 
de reprodução, possibilitando extrair benefícios da natureza 
sem esgotá-la. A próxima seção apresenta algumas definições de 
bioeconomia e propõe um entendimento que pode servir de base 
para uma atuação estratégica do BNDES com foco na Amazônia.

Bioeconomia da floresta 
amazônica: delimitando  
o entendimento
Há diversos atores que utilizam o termo bioeconomia, compreen-
dendo-o de forma mais ampla ou mais restrita, dado que existe uma 
vasta gama de produtos que contêm recursos biológicos. O objetivo 
desta seção é apresentar um panorama geral e delimitar o escopo de 
bioeconomia a ser abarcado para o avanço da estratégia do BNDES 
em prol do desenvolvimento sustentável na Amazônia, com base no 
debate já realizado a esse respeito no Brasil e no mundo.
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A nível internacional, o Global Bioeconomy Summit, realizado em 
2018 e 2020 em Berlim, na Alemanha, definiu bioeconomia como: 

a produção, utilização e conservação de recursos bioló-
gicos, incluindo o conhecimento, a ciência, a tecnologia 
e a inovação relacionados a eles, para prover informa-
ção, produtos, processos e serviços ao longo de todos os 
setores econômicos visando uma economia sustentável 
(IACGB, 2020, p. 14, tradução nossa).

Em âmbito nacional, o trabalho realizado pelo Centro de Gestão e 
Estudos Estratégicos (CGEE), órgão ligado ao Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovações (MCTI), sistematizado no documento 
Oportunidades	 e	Desafios	 da	Bioeconomia – ODBio,13 formulou o se-
guinte marco conceitual básico:

A bioeconomia compreende toda a atividade econômica 
derivada de bioprocessos e bioprodutos que contribuem 
para soluções eficientes no uso de recursos biológicos – 
frente aos desafios em alimentação, produtos químicos, 
materiais, produção de energia, saúde, serviços ambien-
tais e proteção ambiental – que promovem a transição 
para um novo modelo de desenvolvimento sustentável e 
de bem-estar da sociedade (CGEE, 2020, p. 14).

Os debates aprofundados sob a coordenação do CGEE identificaram 
três principais recortes do entendimento acerca da bioeconomia:

13  A elaboração do documento contou com a participação de representantes de 
dez ministérios, do CGEE, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa), da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e da Academia Brasileira de Ciências (ABC), além de consultores e 
pesquisadores acadêmicos.
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• Uma definição mais ampla que contempla, de modo geral, as ati-
vidades de produção de bens e serviços apoiados em base biológi-
ca, incluindo setores já constituídos, como a agropecuária.

• Uma definição restrita a atividades que contribuem de forma 
comprovada e decisiva para a descarbonização da economia, 
mas que tende a privilegiar setores já constituídos, como aque-
les ligados à substituição de materiais fósseis e sintéticos – caso 
dos setores de energia e indústria química, cujo modo de pro-
dução predominante é a monocultura.14 

• Um recorte que se vale de uma vantagem comparativa funda-
mental do Brasil, que é a biodiversidade florestal, favorecendo 
a possibilidade de conservar a “floresta em pé” – com desta-
que para o bioma Amazônia – e, ao mesmo tempo, de moldar 
cadeias produtivas mais inclusivas. É o aprofundamento desse 
recorte que interessa aos objetivos do presente trabalho.

Outra referência nacional no debate relacionado à bioecono-
mia é o trabalho realizado pela iniciativa Uma Concertação pela 
Amazônia,15 que expressa que “a bioeconomia deve ter como 
motor não só a conservação do bioma existente, mas a expan-
são das áreas biodiversas” (WAACK et al. , 2021). Esse entendi-
mento se alinha ao terceiro recorte conceitual apresentado pelo 

14  Destaque-se nesse recorte os biocombustíveis, considerados a primeira experiência 
relevante de bioeconomia. No Brasil, o Programa Nacional do Álcool (Proálcool) foi cria-
do em 1975 visando substituir a gasolina no contexto da crise do petróleo.

15  Uma Concertação pela Amazônia é uma “rede de pessoas, instituições e empresas 
formada para buscar soluções para a conservação e o desenvolvimento sustentável deste 
território”, por meio do qual, atualmente, mais de duzentas lideranças dialogam a respeito 
de iniciativas em defesa da Amazônia, a fim de ampliar o impacto de suas ações e gerarem 
“novas propostas e projetos em prol da floresta e das populações que vivem na região”. Mais 
informações disponíveis em: https://concertacaoamazonia.com.br/.
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estudo do CGEE, enfatizando o olhar para além da substituição 

de materiais não renováveis e promoção do setor agrícola, con-

siderando os potenciais efeitos negativos no que diz respeito à 

conversão de áreas biodiversas em monoculturas de biocombus-

tíveis, por exemplo.

Assim como no estudo produzido pelo CGEE, Waack e outros 

(2021) também propõem três recortes conceituais para a bioe-

conomia, com algumas diferenças. O primeiro baseia-se em pro-

dução intensiva, denominado “bioeconomia de commodities” ou 

“agrobioeconomia”, presente em áreas mais antropizadas. O se-

gundo recorte, denominado “bioeconomia florestal”, é baseado 

na silvicultura de florestas nativas, e o terceiro, classificado como 

“bioeconomia tradicional” ou “sociobioeconomia”, é baseado na 

sociobiodiversidade e está vinculado a comunidades tradicionais, 

ribeirinhos, povos indígenas e quilombolas como agentes integra-

dores de cadeias produtivas.

O estudo propõe que o termo “redes de conhecimento produtivo” 

é mais adequado do que “cadeias produtivas”, dada a complexida-

de da bioeconomia e a imperfeição dos mercados na Amazônia. 

Dessa forma, as redes contemplariam melhor o entendimento das 

estruturas e mecanismos que fortalecem os princípios dessa “bioe-

conomia tradicional”, quais sejam: conservação da biodiversidade; 

expansão das áreas florestadas biodiversas e sustentáveis; ciência 

e tecnologia voltadas ao uso sustentável da sociobiodiversidade; e 

diminuição das desigualdades sociais e territoriais.
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Destaque-se, ainda, o trabalho realizado pelo projeto Amazônia 
4.0,16 que propõe

um modelo que utilize todo o conhecimento propi-
ciado pelas ciências, pela tecnologia e pela inovação 
e planejamento estratégico para o florescimento de 
uma bioeconomia baseada na ideia de uma ‘floresta 
em pé com os rios fluindo, valorização da biodiver-
sidade e do trabalho sustentável das comunidades 
locais’. Essa economia inovadora deve ter raízes pro-
fundas na Amazônia e não ver a região apenas como 
local de extração/produção de insumos primários a 
serem aproveitados pelas bioindústrias em lugares 
distantes. Deve também gerar bioindústrias locais e 
diversificadas, produtos de valor agregado em todos 
os elos da cadeia de valor, empregos e inclusão social 
(NOBRE; NOBRE, 2019, p. 11).

Considerando as características apontadas pelos estudos menciona-
dos e a partir de uma revisão das definições expressas em diversas 
fontes nacionais e internacionais,17 propõe-se a seguinte compreen-
são como uma referência para a formulação das estratégias de atua-
ção do BNDES com foco na bioeconomia amazônica:

16  A iniciativa pensa o desenvolvimento da Amazônia inserido no paradigma da indús-
tria 4.0, que pressupõe o uso intensivo da tecnologia nos processos produtivos ao longo de 
toda a cadeia de valor.

17  Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO); Comunidade 
Autônoma de Andaluzia (Espanha); governo dos EUA; Conselho de Ministros Nórdicos; 
governo da Finlândia; Conselho de Bioeconomia da Alemanha; Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico (OCDE); CGEE; MCTI; Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp); Embrapa; Confederação Nacional da Indústria (CNI); Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).



Potencial da bioeconomia para o desenvolvimento sustentável  
da Amazônia e possibilidades para a atuação do BNDES

69R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28, n. 56, p. 55-86, dez. 2021

Produtos, serviços e processos biológicos – incluindo inves-
timentos intensivos em conhecimento (abarcando a valoriza-
ção e disseminação de conhecimentos tradicionais dos povos 
da floresta) e inovação tecnológica – que agreguem valor à 
biomassa e possibilitem a estruturação de arranjos produti-
vos sustentáveis e o desenvolvimento de biomateriais, com 
abordagem circular, geração de trabalho e renda, e retenção 
de valor para a população amazônica, ao mesmo tempo que 
preservam e expandem as florestas e demais áreas biodiversas.

Diversos temas e setores podem ser relacionados ao entendimento 
proposto acima, conforme exemplificado no Quadro 1.

Quadro 1 • Bioeconomia: temas/setores relacionados (não exaustivo)

Serviços 
ecossistêmicos

Reflorestamento, manutenção de ciclos hidrológicos, 
controle do clima, captura de carbono, pagamento por 
serviços ambientais.

Agropecuária

Extrativismo, agricultura sustentável (agroecologia, sistemas 
agroflorestais, integração lavoura-pecuária-floresta), 
aquicultura e pesca, cooperativismo e associativismo, 
proteínas cultivadas em células-tronco, biofertilizantes, 
biodefensivos, ração, fármacos.

Saúde
Procedimentos diagnósticos, mapeamento genético, 
bioinformática, biomimética, biossensores, alimentos 
funcionais, fármacos, cosméticos, fragrâncias.

Indústria
Biofibras e tecidos, bioplásticos, biopolímeros, biofluidos 
para veículos e máquinas, produtos de limpeza, biomimética, 
pigmentos e tintas, blocos de construção, reciclagem.

Infraestrutura

Biocombustíveis (que não monocultura), tecnologias sociais 
de geração de energia a baixo custo, soluções logísticas (que 
não promovam a degradação da floresta), biorremediação, 
recuperação ambiental.

Turismo e cultura Turismo ecológico, turismo de base comunitária, artesanato, 
biojoias, parques, museus naturais.

Fonte: Elaboração própria.
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Potencial da bioeconomia  
na Amazônia
Nobre e Nobre (2019) listam diversos produtos da Amazônia e suas 
propriedades já mapeadas, bem como seu alto valor agregado po-
tencial. Segundo os autores:

mais de 240 espécies de plantas são utilizadas como base 
de produtos cosméticos e farmacêuticos e 36 delas como 
base de medicamentos fitoterápicos, mas o potencial é 
infinitamente maior […]. A partir de pesquisas realiza-
das com centenas de novas espécies descobertas todos os 
anos na região, quantos novos produtos podem surgir? 
(NOBRE; NOBRE, 2019, p. 13).

A fauna também é fonte promissora de ingredientes ativos, como 
os fungicidas produzidos pelas formigas cortadeiras e o veneno de 
cobra para medicamentos.

O processo produtivo de base biológica, para além da produção pri-
mária, é fundamentado na transformação de biomassa em produtos 
para diversas aplicações, com base em fermentação ou biocatálise, 
a partir da utilização de enzimas específicas a serem pesquisadas e 
desenvolvidas para cada aplicação. A biomassa pode ter como fonte 
a produção de base florestal ou ser originada de algas, resíduos da 
agricultura e silvicultura ou orgânicos, por exemplo, o que agrega o 
componente circular ao processo bioeconômico.

Um estudo pioneiro no Brasil, publicado na Revista do BNDES 
(SILVA; PEREIRA; MARTINS, 2018), quantificou (com dados de 
2016) o mercado da bioeconomia em 12 setores produtivos e estimou 
seu valor em US$ 326 bilhões. Desse montante, 47% estão ligados a 
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setores vinculados à delimitação de bioeconomia proposta no presente 
texto, sendo seu valor calculado em cerca de US$ 153 bilhões.

Outra pesquisa, publicada na revista Nature Sustainability (STRAND 
et al., 2018) aponta como potencial um valor da ordem de  
US$ 7 trilhões para a floresta amazônica mantida em pé,18 com apro-
veitamento racional de seus recursos biológicos e ecossistêmicos.

No âmbito do Projeto Amazônia 2030, Coslovsky (2021) aponta 
que os principais produtos exportados pela Amazônia Legal no 
período 2017-2019 estavam ligados ao agronegócio (soja, milho, 
carne bovina, algodão) e à exploração de madeira e de minérios, 
com um valor de aproximadamente US$  34 bilhões. Enquanto 
isso, os cerca de sessenta produtos compatíveis com a floresta em 
pé constantes na pauta de exportação brasileira movimentaram 
um total de US$ 298 milhões, representando menos de 0,2% do 
mercado calculado para eles, o que demonstra a magnitude do 
espaço a se avançar no desenvolvimento de cadeias produtivas 
da sociobiodiversidade.

Como exemplo, a rentabilidade por hectare de uma área biodiversa 
com cultivo de açaí manejado é estimada em cerca de US$ 1,5 mil, 
contra cerca de US$ 200 de um hectare de soja (NOBRE; NOBRE, 
2019), sem considerar as questões de geração de empregos e de ser-
viços ecossistêmicos relacionadas.

Para maior aproveitamento do potencial econômico, social e 
ambiental da floresta amazônica, é fundamental estabelecer um 
arranjo institucional que viabilize o atendimento de todos os 

18  Apenas considerando a floresta ainda intacta, cuja área é da ordem de 340 milhões 
de hectares, atualmente.
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gargalos, sejam eles regulatórios, infraestruturais ou técnicos, 
de maneira articulada e sinérgica. Para tanto, é necessário com-
preender de maneira profunda o ecossistema institucional da 
região, a fim de identificar as conexões existentes e as que neces-
sitam ser criadas e fortalecidas.

Desafios para o avanço do 
crédito para a bioeconomia 
amazônica
As estatísticas de crédito para a região Norte, de forma geral, 
demonstram volume e penetração menores do que a média na-
cional, bem como percentual menor do que a participação da 
região no produto interno bruto (PIB) nacional, ainda que tenha 
apresentado crescimento significativo nos últimos anos.19 En-
quanto a participação da região no PIB brasileiro tem se situado 
em torno de 5% e 6% (IBGE, 2021), sua participação no saldo de 
operações de crédito a empresas era de 3% em dezembro de 2019 
(BNDES, 2021b).

Em relação ao percentual dos desembolsos do BNDES para a re-
gião Norte, o número oscilou nas décadas passadas em um pata-
mar abaixo de 5%, tendo aumentado na década de 2010 por conta 
dos grandes projetos de mineração e infraestrutura (em especial 
energia) e iniciativas de governos estaduais. Nos anos recentes, 
esse percentual retornou ao patamar de 5%.

19  A carteira de crédito geral na região Norte cresceu de R$ 89,5 bilhões em dezembro 
de 2012 para R$ 180 bilhões em abril de 2021 (BCB, 2019).
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Gráfico 1 • Desembolsos do BNDES para a região Norte (%)
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponíveis no Portal de Dados Abertos do BNDES.

Segundo dados disponíveis no Portal de Dados Abertos do 
BNDES,20 de 2002 a 2016 foram desembolsados, em valores nomi-
nais, mais de R$ 56 bilhões em 113 operações de crédito diretas para 
a região Norte (uma média de aproximadamente R$ 500 milhões), 
todas nos setores dos projetos acima mencionados, equivalendo a 
mais da metade do total desembolsado.

Considerando os desembolsos do BNDES para micro, pequenas e 
médias empresas (MPME) no período de 2017 a junho de 2021 na 
região Norte, os três principais setores apoiados são, respectiva-
mente: comércio (27,2%); transporte terrestre (27,1%); e agropecuá-
ria (9,5%) (BNDES, 2020).

Um olhar mais detalhado para a agropecuária denota um apoio 
concentrado na produção de soja e de outras monoculturas e na 
pecuária. Somado ao cultivo de pinus, esse apoio responde por 87,6% 
do total desembolsado, equivalendo a R$ 156 milhões no período 
(uma média mensal de R$ 2,8 milhões). Assim, a participação de 

20  Ver: https://dadosabertos.bndes.gov.br.
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atividades produtivas associadas à bioeconomia da floresta amazô-
nica é ainda mais incipiente, a despeito da existência de diversas 
linhas de financiamento disponibilizadas pelo BNDES que podem 
ser associadas ao tema.21 Estima-se que o panorama geral do crédi-
to no Brasil seja semelhante ao apresentado pelos desembolsos do 
BNDES, questão a ser investigada em trabalhos futuros.

Os dados apresentados demonstram o espaço a se avançar no acesso 
a crédito e investimento pelas empresas da região Norte, em espe-
cial no tema da bioeconomia da floresta amazônica. É fundamental 
buscar o desenvolvimento de produtos e serviços financeiros ade-
quados às necessidades específicas de cada perfil institucional e para 
cada etapa das cadeias produtivas, a fim de viabilizar sua estrutura-
ção e a apropriação do valor pela população local, que ainda convive 
com um sistema de venda de matéria-prima cuja agregação de valor 
se dá em outras localidades.

Nos anos mais recentes, os recursos que o BNDES conseguiu via-
bilizar para os extrativistas e pequenos produtores foram, princi-
palmente, os não reembolsáveis. Destaque-se, entre as ações que 
podem ser fortemente relacionadas à bioeconomia como é trata-
da no presente texto, o Fundo Amazônia. A iniciativa representou 

21  Olhando para as linhas de financiamento ligadas ao tema da sustentabilidade socioam-
biental, há diversas modalidades para agropecuária (em especial o Pronaf), saúde, educação, 
infraestrutura, energia, meio ambiente e inovação, tanto reembolsáveis quanto não reem-
bolsáveis (ver BNDES, 2021). Uma vez que o entendimento do que é bioeconomia está em 
processo de construção no Banco, ainda não há estatísticas relacionadas ao desembolso para 
o tema, tarefa a ser realizada como desdobramento do presente trabalho.
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um considerável aporte desse tipo de recursos,22 tanto para entes 
públicos estruturarem políticas de combate a queimadas e desma-
tamento quanto para ações de ciência e tecnologia, ordenamento 
territorial e, em especial, apoio a atividades produtivas sustentáveis 
para a população local, a fim de gerar renda a partir da manutenção 
da floresta em pé, fornecendo alternativas ao desmatamento.

O Fundo Amazônia representou uma oportunidade para a estrutu-
ração de centenas de cooperativas e associações sem capacidade para 
tomada de crédito tradicional que puderam então gerar renda para os 
produtores locais.

Segundo dados do Relatório	de	Atividades	2020 do Fundo Ama-
zônia (BNDES, 2021a), desde sua criação, foram apoiadas mais 
de duzentas  mil pessoas em cerca de quinhentas organizações 
comunitárias, por meio de aproximadamente 2,7 mil projetos de 
pequeno porte (até R$ 150 mil) e 72 projetos de médio ou grande 
porte, que geraram receitas incrementais aos empreendimentos 
da ordem de R$ 230 milhões.23 As principais cadeias produtivas 
beneficiadas foram borracha, sementes, artesanato, farinha de 
mandioca, cacau, turismo de base comunitária, madeira, mel, re-
sina, sabonetes, óleos, babaçu e açaí.

22  Oriundos de doações dos governos da Noruega (94%) e da Alemanha (5%), e da Petro-
bras (1%), totalizando US$ 1,28 bilhão (desconsiderando rendimentos financeiros gerados 
desde a data dos aportes), dos quais R$ 1,4 bilhão já foram desembolsados nos quatro eixos 
de atuação do Fundo.

23  Esses projetos na ponta foram alcançados, em sua grande maioria (alguns foram 
apoiados diretamente), por meio da atuação de parceiros locais contratados pelo Fundo 
Amazônia como repassadores de recursos e aportadores de investimentos complementa-
res, sejam governos municipais, estaduais ou organizações do terceiro setor.
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O apoio a atividades produtivas sustentáveis empreendido nesse pri-
meiro ciclo do Fundo Amazônia24 demonstrou que, com o devido su-
porte, há boas possibilidades de criação de negócios viáveis em todos 
os aspectos. Esse passo também apontou algumas questões importantes 
para o desenvolvimento de produtos e serviços financeiros adequados 
às realidades e necessidades específicas da região. Espera-se que a con-
tinuidade do apoio por meio de recursos não reembolsáveis possa se 
consolidar como catalisadora para a atração de outros tipos de recursos –  
a princípio, de investimentos mais pacientes em termos de expectativa 
de retorno, que, gradativamente, pavimentarão o caminho para o cré-
dito e o investimento em bases de mercado.

Entende-se que uma segunda etapa de apoio à bioeconomia ama-
zônica – que pode ser empreendida em curto prazo – é a estrutu-
ração de cadeias de valor que conectem cooperativas e associações 
de pequenos produtores e extrativistas entre si, com compartilha-
mento de estratégias logísticas e de comercialização, por exemplo, 
viabilizando cadeias produtivas mais consolidadas em termos de 
produção e demanda de mercado, que ainda precisam de maior 
grau de organização. Nesse caso, há importantes gargalos que po-
dem ser solucionados com investimentos em ciência, tecnologia e 
inovação (CT&I) capazes de resolver questões mais imediatas, li-
gadas a técnicas de coleta e manejo, armazenamento, logística etc.

Quanto às possíveis soluções financeiras, uma estratégia de 
blended	 finance, por meio da qual recursos de diferentes nature-
zas (concessionais e comerciais) são combinados para viabilizar 

24  Desde 2019, o Fundo Amazônia não está analisando novos projetos, uma vez que o 
Governo Federal solicitou sua paralisação para revisão dos mecanismos de governança, mas 
há outras fontes não reembolsáveis no BNDES, bem como a possibilidade de utilizá-las como 
capital catalítico a fim de alavancar os investimentos necessários.
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projetos, negócios e empreendimentos de alto impacto social e am-
biental, pode ser um caminho para o desenvolvimento dessas cadeias 
produtivas e a redução da dependência de recursos de doação.25  
É provável que, no curto prazo, ainda seja necessária uma compo-
sição com maior parcela de recursos não reembolsáveis. Entretan-
to, o modelo de financiamento híbrido tem como objetivo atrair/
alavancar outros tipos de recursos, principalmente capital comer-
cial para investimentos dessa natureza.

Em relação às ações com potenciais resultados a médio prazo, um 
desafio importante é possibilitar conexões para viabilizar o desen-
volvimento de bioindústrias com maior potencial de agregação 
de valor, escala e renda para a região, obviamente pressupondo 
a manutenção e ampliação das áreas biodiversas. A composição 
dos investimentos para esse perfil de negócios já deve considerar 
a ampliação da parcela de recursos reembolsáveis, ainda que os 
projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico demandem 
fontes eminentemente não reembolsáveis.

Em um horizonte de longo prazo, devem ser trabalhadas as aplicações 
industriais que demandem investimentos mais intensivos em CT&I 
para setores mais avançados e novos materiais que substituam pro-
dutos sintéticos, por exemplo. Nesse horizonte temporal, espera-se 
maior grau de maturidade dos empreendimentos, por meio do qual 
se possa utilizar uma composição mais concentrada em crédito e in-
vestimento em bases de mercado.

Os quadros 2 e 3 apresentam referências a serem consideradas na 
estruturação futura dessas estratégias.

25  O papel dos bancos de desenvolvimento como desenvolvedores do mercado de 
blended	finance vem sendo destacado a nível global, a exemplo de estudo da OCDE (2018) 
que cita o BNDES.
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Quadro 2 • Tipologia de bionegócios

Grupo I Uso da biodiversidade in natura ou submetida a processos de 
beneficiamento simples, incluindo atividades com aproveitamento 
econômico de seu valor cultural. Exemplos: comercialização de frutos 
e peixes frescos, folhas, raízes, cascas, flores, artefatos com ênfase 
estética ou decorativa, moda, turismo.

Grupo II Produtos que utilizam processos baseados em conhecimento 
consagrado, com domínio disseminado (extração, concentração, 
filtração, destilação, separação etc.), que podem demandar uso de boas 
práticas (nas etapas de coleta, manuseio ou conservação, por exemplo). 
Exemplos: bebidas, concentrados, doces, polpas, pós.

Grupo III Abrange processos químicos e/ou biológicos de maior complexidade, 
cuja demanda por conhecimento especializado implica em aumento 
de risco técnico; o desenvolvimento do produto exige testes ou 
ensaios. Exemplos: produtos para perfumaria, cosméticos, fitoterápicos 
e fitocosméticos, bioenergia, bioplásticos, reprodução de plantas, 
alimentos industrializados.

Grupo IV Uso de processos associados à chamada biotecnologia moderna, cujas 
bases são é a biologia molecular e a engenharia genética (ainda que 
outras características desse grupo possam estar presentes nos demais). 
Exemplos: organismos geneticamente modificados, microrganismos 
industrializados e alimentos funcionais.

Fonte: Adaptado de Araújo Filho (2010).

Quadro 3 • Perfis de prazo de maturação das estratégias para cadeias 
produtivas na bioeconomia da floresta amazônica

Curto prazo
Cadeias produtivas com produção/demanda relevante de menor 
complexidade (Grupos I e II) ou com potencial já mapeado de aplicações 
industriais (Grupos II e III).

Médio prazo

Cadeias produtivas com produção/demanda relevante de 
complexidade média (Grupos II e III) e potencial de aplicação 
industrial pouco desenvolvido.

Cadeias produtivas com produção/demanda incipiente e com potencial 
já mapeado de aplicações industriais (Grupos II e III).

Longo prazo
Cadeias produtivas com produção incipiente e potencial de aplicação 
industrial pouco desenvolvido (Grupos III e IV).

Fonte: Elaboração própria.
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Considerações finais: 
apontamentos para uma 
agenda de trabalho do BNDES
Para desenvolver a região Norte de maneira consistente e inclusiva, 
é essencial ampliar o apoio às atividades produtivas e ao desenvol-
vimento tecnológico, agregando valor à sociobiodiversidade ama-
zônica. Fundamental também é viabilizar uma ampla articulação 
de atores que torne possível mapear e resolver os diversos tipos de 
gargalos existentes. Nas articulações empreendidas até o momen-
to, percebe-se uma convergência significativa de visões acerca dessa 
necessidade, estando a maior parte dos atores na mesma busca por 
compreender melhor o ecossistema para então definir como se da-
rão as intervenções.

Para além do papel de prover recursos para investimento, o BNDES 
também pode atuar como um agente na estruturação de projetos – 
que contemplem, além das óbvias e urgentes necessidades de in-
fraestrutura da região, como saúde, educação, saneamento, logística, 
regularidade fundiária e conectividade, a interligação das diversas 
etapas das cadeias produtivas, da floresta ao consumidor final –, e 
na articulação de atores e instrumentos existentes para a viabiliza-
ção dos investimentos necessários.

Há uma miríade de atividades em curso em prol da bioeconomia 
da floresta amazônica, tanto por parte do setor público, nos mais 
diversos níveis federativos, quanto de instituições multilaterais e 
agentes privados – empresariais, do setor financeiro e do terceiro 
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setor. Muitas dessas iniciativas são resultado de parcerias de diver-
sos tipos entre esses agentes.26

Para a estruturação de cadeias produtivas desde a produção primá-
ria até as bioindústrias de maior porte, é importante aprofundar o 
mapeamento (que já vem sendo feito por diversos atores) das neces-
sidades específicas em cada uma das etapas e cadeias, além de orga-
nizar em detalhes informações dos diversos agentes mapeados, a fim 
de melhor identificar os gargalos e lacunas existentes, bem como as 
conexões a se criar ou fortalecer entre eles.

Assim, sugere-se uma agenda de trabalho organizada por cadeias pro-
dutivas, a serem priorizadas com base nos perfis de prazo de matura-
ção das estratégias, conforme apresentado nos quadros 2 e 3.

Para a elaboração de uma estratégia de atuação mais consistente do 
BNDES voltada à bioeconomia florestal, entende-se que é desejável 
um maior aprofundamento dos seguintes temas e questões:

• Incidência natural e produção de matérias-primas da bioeco-
nomia no território amazônico, em conjunto com informa-
ções de demanda por esses produtos.

• Mapeamento de empreendimentos ligados ao turismo ecoló-
gico e de base comunitária.

• Mapeamento de conhecimentos tradicionais que possam 
ser replicados.

26  Destaquem-se dois exemplos de iniciativas: uma delas, ligada ao setor público, é o 
Plano de Recuperação Verde (PRV), empreendido pelo Consórcio Interestadual de De-
senvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (2021), e outra, ligada ao setor privado, 
é o Plano Amazônia, lançado em conjunto pelos três maiores bancos privados do país 
(Bradesco, Itaú e Santander).



Potencial da bioeconomia para o desenvolvimento sustentável  
da Amazônia e possibilidades para a atuação do BNDES

81R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28, n. 56, p. 55-86, dez. 2021

• Linhas de pesquisa relacionadas ao tema bioeconomia em 
todo o território nacional.

• Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT) existentes na re-
gião amazônica e eventuais necessidades de fortalecimento 
institucional.

• Potenciais articulações desses ICTs com a rede de ensino mé-
dio e profissionalizante, a fim de fortalecer capacitações téc-
nicas locais interligadas às diversas vocações microrregionais.

• Ideias, oriundas ou não de pesquisas, que possam vir a ser 
transformadas em negócios.

• Mapeamento do ecossistema de empreendedorismo e negó-
cios bioeconômicos.

• Grandes empresas e investidores dispostos a estruturar plan-
tas bioindustriais com base nas matérias-primas da bioeco-
nomia, a partir dos diversos perfis de prazo de maturação 
(quadros 2 e 3).

• Fontes de capital, com ou sem perspectiva de retorno, já apli-
cadas ou com potencial de aplicação, e articulação para fo-
mento a cadeias produtivas da bioeconomia.

• Políticas públicas nas três esferas federativas, objetivos, orça-
mentos e resultados.

Como inspirações para a estruturação de um projeto que possa 
contribuir para a efetivação de uma política nacional de bioecono-
mia, podemos citar as políticas de inovação orientadas por missões 
(MAZZUCATO; PENNA, 2016) e as propostas do big push ambien-
tal preconizadas pela Comissão Econômica para a América Latina e 
o Caribe (Cepal) da ONU (GRAMKOW, 2019).



Leonardo Pamplona, Julio Salarini e Nabil Kadri

82  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28 n. 56, p. 55-86, dez. 2021

O modelo da Zona Franca de Manaus também vem sendo uti-
lizado como referência para a estruturação de grandes projetos 
de bioeconomia, tal como a Zona Franca Verde implementada no 
estado do Amapá, que pode ser estudada visando a compreensão 
dos desafios para sua replicação em outras localidades estratégicas 
na região amazônica.

Por fim, considerado o benefício às populações locais – que estão 
no centro da estratégia para a bioeconomia proposta neste traba-
lho –, enfatiza-se a importância de garantir a sua participação na 
construção e implementação dessa estratégia, de forma que ela seja 
realmente efetiva.
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Resumo
No âmbito da Agenda 2030, a educação configura um objetivo autônomo, o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4). Este artigo identifica o potencial de contribuição 
do uso das tecnologias educacionais (edtechs) para o ODS 4, com enfoque no caso da Ini-
ciativa BNDES Educação Conectada. A literatura indica um efeito positivo, porém hete-
rogêneo, da tecnologia nas práticas educacionais. Esse efeito é robustecido por estratégias 
complementares, como o oferecimento de recursos digitais e o fomento a competências 
digitais. As edtechs têm potencial de contribuição para o ODS 4 desde que seu uso seja 
associado a essas estratégias e contemple a redução das desigualdades de acesso nas escolas. 
Nessa direção, a Iniciativa BNDES Educação Conectada pode contribuir para o ODS 4 
não só ao impactar diretamente as redes envolvidas nos projetos, mas também ao gerar 
legados e aprendizados a serem apropriados por qualquer rede de ensino.

Palavras-chave: ODS  4. Educação. Tecnologias digitais. Edtechs. Iniciativa BNDES  
Educação Conectada.

Abstract
Within the scope of the 2030 Agenda, education is an autonomous objective (SDG 4). The article 
identifies the potential contribution of educational technologies (edtechs) to SDG 4, focusing on the case 
of the BNDES Educação Conectada Initiative. The literature indicates a positive but heterogeneous 
effect of technology on educational practices. This effect is strengthened by complementary strategies, 
such as offering digital resources and fostering digital skills. Edtechs can contribute to SDG 4 if 
they are combined with these strategies and contemplate the reduction of inequality in the access to 
technology in schools. In this direction, the BNDES Educação Conectada Initiative can contribute to 
SDG 4 by directly impacting the educational systems involved in the projects and generating legacies 
and learning that any educational system could appropriate.

Keywords: SDG 4. Education. Digital technologies. Edtechs. BNDES Educação Conectada Initiative.
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Introdução
A educação é estabelecida constitucionalmente como direito de 
todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e in-
centivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desen-
volvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, art. 205). Entre os 
princípios-base para ministrar o ensino estão a igualdade de condi-
ções para acesso e permanência na escola, e a garantia de padrão de 
qualidade e do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida 
(BRASIL, 1988, art. 206).

O texto constitucional assegura que todos os cidadãos, indistin-
tamente, têm o direito ao acesso e à permanência na escola, em 
condições adequadas para garantir a aprendizagem. Além de um 
direito humano fundamental, a educação é a base para a efetivação 
de outros direitos. O acesso à educação de qualidade permite o de-
senvolvimento de habilidades e competências necessárias para que 
os indivíduos possam viver e trabalhar em um mundo mais seguro, 
sustentável, baseado em conhecimentos e guiado pela tecnologia 
(UNESCO, 2016).

Para garantir esse direito, o Estado tem o papel essencial de imple-
mentar, monitorar e avaliar políticas, estabelecer e regular normas e 
padrões, bem como prover financiamento, entre outras ações. Além 
do Estado, a sociedade civil, os professores e educadores, o setor 
privado, as comunidades e as famílias têm a responsabilidade com-
partilhada de garantir o direito à educação de qualidade, equitativa 
e inclusiva: todos desempenham papéis importantes nessa “emprei-
tada social compartilhada” (UNESCO, 2016).
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No contexto de responsabilidades compartilhadas em âmbito glo-
bal, a educação ganha destaque na Agenda 2030 para o desenvolvi-
mento sustentável. A agenda, liderada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a 
prosperidade que indica 17 objetivos de desenvolvimento sustentá-
vel, os ODS, e 169 metas. Os ODS são integrados e equilibram as 
três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social 
e ambiental. Têm como propósito maior erradicar a pobreza e pro-
mover vida digna para todos agora e no futuro, buscando assegurar 
os direitos humanos e alcançar a igualdade de gênero (ONU, 2015).

Adotada em 2015 por representantes dos 193 Estados-membros da 
ONU, que se reuniram em Nova Iorque, a Agenda 2030 foi proposta 
para ser implementada a partir de 2016 e ter suas metas alcançadas 
até 2030. Dentre seus 17 objetivos, a educação se destaca enquanto 
objetivo autônomo, o ODS 4, que visa assegurar a educação inclusi-
va e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendi-
zagem ao longo da vida para todos. A agenda educacional também 
está refletida nas metas de diversos outros ODS, como nos relativos 
a saúde, crescimento e emprego, produção e consumo sustentável e 
mudança climática. De fato, a educação pode contribuir para que 
os outros ODS sejam conquistados e, por isso, deve ser parte das 
estratégias para alcançá-los (UNESCO, 2016).

Entre as ações que podem ser realizadas pelos países com o obje-
tivo de atingir as metas de educação definidas na Agenda 2030, 
vale destacar o aprimoramento das políticas educacionais, com 
o estabelecimento de um sistema equitativo, inclusivo e de qua-
lidade, a mobilização dos recursos necessários e a formação de 
parcerias, além do monitoramento, acompanhamento e revisão 
de todas as metas (UNESCO, 2016).



O potencial de contribuição do uso da tecnologia na educação para o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 4 (ODS 4) – Educação de Qualidade: o caso da Iniciativa BNDES Educação Conectada

91R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28, n. 56, p. 87-132, dez. 2021

Em relação às contribuições brasileiras para o ODS 4, nas últimas 
décadas, o país conquistou avanços em termos de ampliação do aces-
so à educação básica.1 Entretanto, ainda existem desafios relevan-
tes, como elevar o baixo nível de aprendizado dos alunos e reduzir 
as grandes desigualdades e a trajetória escolar irregular (BRASIL, 
2020b). Quando se fala em qualidade na educação, é importante 
considerar que o conceito deve pressupor a equidade e a inclusão, 
uma vez que “todo estudante é importante e tem igual importância” 
(UNESCO, 2019, p. 12).

Por isso, as políticas educacionais devem buscar a melhoria do acesso 
e da aprendizagem e a redução das disparidades entre os alunos de 
diferentes regiões, classes sociais, raças/cores e outros fatores. Como 
exemplo da desigualdade na educação brasileira, é possível citar que, 
segundo o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2021 (TODOS PELA 
EDUCAÇÃO, 2021), em 2020, 96,7% dos jovens de 16 anos perten-
centes aos domicílios mais ricos concluíram o ensino fundamental, 
mas apenas 78,2% dos mais pobres chegaram a esse patamar. Essas 
desigualdades também são observadas em outras dimensões da edu-
cação, como qualidade da aprendizagem e aprovação.

As políticas públicas que visam melhorar a qualidade e promo-
ver equidade na educação contemplam um amplo espectro de 
iniciativas, como melhorias na gestão, avaliações diagnósticas, 
fortalecimento do currículo e dos materiais didáticos, educação 
em tempo integral, formação e valorização da carreira dos pro-
fessores. Ações que buscam disseminar o uso de tecnologia para 

1  Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996), a educação básica é estruturada por etapas e modalidades de ensino, engloban-
do a educação infantil, o ensino fundamental obrigatório de nove anos e o ensino médio 
(BRASIL, 1996).
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fins pedagógicos nas redes públicas de ensino fazem parte desse 
conjunto e têm assumido novas formas com o passar dos anos, à 
medida que as iniciativas existentes são disseminadas, avaliadas 
e que novas evidências são encontradas sobre seus resultados.

Nesse contexto, no Brasil, o Governo Federal tem executado, 
nas últimas décadas, políticas, programas e ações com o objetivo 
de fomentar o uso de tecnologias para melhoria da educação. 
Entre os marcos mais recentes, estão o Programa de Inova-
ção Educação Conectada, agora transformado em política, e a 
Iniciativa BNDES Educação Conectada, sendo esta uma ação 
conjunta entre Ministério da Educação (MEC) e BNDES. O pre-
sente artigo procura identificar o potencial de contribuição do  
uso da tecnologia na educação – ou das edtechs – para o ODS 4 (Edu-
cação de Qualidade), com enfoque no caso da Iniciativa BNDES  
Educação Conectada.

Para tanto, este trabalho está dividido em sete seções, incluin-
do esta introdução. A segunda seção conceitua brevemente as 
edtechs e faz uma revisão da literatura que aborda os resultados 
esperados e alcançados a partir do uso da tecnologia. A seção 
seguinte apresenta um diagnóstico da infraestrutura tecnológica 
e de conectividade das escolas brasileiras. A quarta e a quinta 
seções apresentam, respectivamente, um histórico das políticas 
públicas brasileiras direcionadas ao tema e o caso da Iniciativa 
BNDES Educação Conectada. Então, a sexta seção busca iden-
tificar as contribuições das edtechs na promoção do desenvolvi-
mento sustentável e no alcance das metas dos ODS, apontando o 
potencial de contribuição da iniciativa nesse sentido. Por fim, é 
apresentada uma conclusão, retomando os principais destaques 
do artigo.
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Edtechs: resultados esperados e 
alcançados a partir do uso  
da tecnologia
Segundo Escueta e outros (2017), a tecnologia educacional (edtech) 
se refere a qualquer aplicação das tecnologias de informação e  
comunicação (TIC) com objetivo de trazer melhoria para a edu-
cação. Já o Banco Mundial (2020) define edtech como o uso de 
hardware, software, conteúdo digital, dados e sistemas de informa-
ção na educação. Além da simples utilização da tecnologia, ao se 
abordar as edtechs como parte das políticas públicas educacionais, 
deve ser dada atenção a como esse uso pode impactar os processos 
de ensino e aprendizagem de forma positiva e significativa.

Conforme afirma a Unesco (2015), as tecnologias educacionais têm 
sido utilizadas para melhorar a qualidade educacional com equida-
de. Além disso, como aponta o Centro de Inovação para a Educação 
Brasileira (CIEB, 2021), o uso pedagógico de tecnologias digitais 
permite a diversificação de estratégias pedagógicas, a personaliza-
ção e o foco nos alunos, possibilitando o aumento do engajamento 
e do ritmo da aprendizagem, além de propiciar equidade à educa-
ção pública brasileira. O escopo deste artigo abrange as tecnologias 
digitais voltadas às práticas pedagógicas, com ênfase naquelas que 
fazem uso da conectividade.

Na década de 1980, foram dados os primeiros passos das ini-
ciativas de inserção das TIC na educação básica do Brasil e de 
diversos outros países (ALMEIDA; VALENTE, 2016). Passadas 
quatro décadas, persistem os dilemas a respeito dessa apropria-
ção nos processos de ensino e aprendizagem. Não existe consenso 
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a respeito de por que, como e para que utilizá-las de modo a me-
lhorar a qualidade da educação.

Mesmo não havendo consenso, nos últimos anos o debate em relação 
ao uso da tecnologia na educação está mudando de “se” para “como” 
deve ser implementado (BANCO MUNDIAL, 2020). A tendência 
passa a ser, então, a de enxergar diferentes motivações, finalidades e 
formas desse uso. Quanto ao acesso, a tecnologia deve ser oferecida 
de modo que reduza a desigualdade digital e contribua para que 
todos os alunos tenham assegurado o direito à escola em um sen-
tido amplo, em qualquer lugar e a qualquer hora, incorporando o 
conceito de ensino híbrido.2 Quanto às habilidades, o uso das TIC 
deve ter como objetivo não apenas apoiar o ensino e melhorar a 
aprendizagem como aumentar a motivação dos alunos e promover 
o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e digitais, cada 
vez mais relevantes e necessárias (BANCO MUNDIAL, 2020).

Essa mudança de perspectiva foi fortalecida com a interrupção 
das aulas presenciais em todo o mundo em função da pandemia 
de Covid-19, que tornou o uso da tecnologia crucial para viabi-
lizar as aulas virtuais ou em regime híbrido. Entretanto, mesmo 
com o crescente reconhecimento de sua importância, a tecnolo-
gia não se configura como única solução para enfrentar os pro-
blemas educacionais. Além disso, os resultados de seu uso podem 

2  Segundo o Cieb (2021, p. 7), “o conceito que engloba o ensino híbrido é o da ‘Escola 
Conectada’: A Escola Conectada possui uma visão estratégica e planejada para incorpora-
ção da tecnologia em seu currículo e nas práticas pedagógicas, com equipe com competên-
cias digitais desenvolvidas, que utiliza recursos educacionais digitais selecionados e dispõe 
de equipamentos e conectividade adequados. A Escola Conectada é um alvo a ser atingido, 
pois ela é capaz de oferecer ensino híbrido integrando momentos presenciais e remotos 
utilizando tecnologias digitais com o objetivo de ampliar o tempo, o espaço e o ritmo de 
aprendizagem dos/das estudantes”.
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variar substancialmente a depender das realidades locais e da 
forma de implementação das políticas propostas (AMBRÓZIO; 
FIRMO, 2016).

Ainda que existam diferentes motivações para o uso da tecnologia 
na educação, uma ampla maioria de artigos foca em investigar os im-
pactos desse uso no aprendizado, conforme argumentam Lai e Bo-
wer (2019).3 Em uma análise de estudos que avaliam o impacto da 
tecnologia para transformar a aprendizagem, Escueta e outros (2017) 
encontram grande variabilidade dos resultados relativos a esse impac-
to. Entretanto, os trabalhos convergem ao sugerir que o acesso à in-
fraestrutura combinado a outras intervenções, como o oferecimento 
de recursos educacionais digitais,4 tende a produzir efeitos positivos 
sobre o aprendizado. Adicionalmente, os estudos indicam mudanças 
positivas de comportamento relacionadas à adoção das edtechs, com 
destaque para o incentivo ao envolvimento dos pais em atividades de 
aprendizagem e à transição para a graduação, além de uma mudança 
de visão e de atitudes em relação ao processo de aprendizagem.

Diferentes magnitudes do impacto da tecnologia no aprendiza-
do dos alunos do ensino fundamental também são observadas 
por Chauhan (2017), que, em uma meta-análise5 de 122 artigos 

3  Os autores realizaram uma revisão a respeito das metodologias de avaliação do uso da 
tecnologia na educação a partir de 365 artigos publicados entre 2015 e 2017 no periódico 
Computers and Education. Do total, 79% avaliaram impactos na aprendizagem.

4  Recursos educacionais digitais (RED) são arquivos digitais, como textos, imagens, ví-
deos, animações, jogos, simuladores e softwares, que podem ser utilizados como conteúdo 
para a prática pedagógica.

5  Uma meta-análise visa extrair informação adicional de dados preexistentes a partir de 
resultados de diversos trabalhos e pela aplicação de uma ou mais técnicas estatísticas. É um 
método quantitativo que permite combinar os resultados de estudos já realizados de forma 
independente e sintetizar suas conclusões ou mesmo extrair uma nova conclusão (LUIZ, 2002).
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acadêmicos de avaliações, observa um efeito médio positivo, porém, 
com alta variabilidade. O tamanho do impacto observado é função 
de variáveis como disciplina, tipo de aplicação, duração da inter-
venção e ambiente de aprendizagem.6

Em artigo publicado pelo Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), Ortiz e Cristia (2014) analisam 15 estudos de avalia-
ção de impacto em grande escala de programas de uso de tecnologia 
na educação em países em desenvolvimento. Os autores apontam 
que os programas de uso guiado – com intencionalidade pedagógica 
definida e supervisão dos professores – tiveram impactos positivos 
e significativos na aprendizagem dos alunos, enquanto os progra-
mas de uso não guiado – aqueles focados em fornecer infraestru-
tura, como conectividade, computadores e tablets – podem trazer 
ganhos em termos de inclusão digital, mas em geral não surtem efei-
tos sobre a aprendizagem e a performance dos alunos. Ortiz e Cris-
tia (2014) concluem que, para o alcance de melhores resultados, as 
ações voltadas a promover o uso da tecnologia na educação devem:  
(i) definir objetivos de aprendizagem específicos a serem alcança-
dos; (ii) articular os componentes infraestrutura, conteúdos e re-
cursos humanos; (iii) estabelecer estratégia de monitoramento e 
avaliação (M&A); e (iv) assegurar uma expansão progressiva e esfor-
ços sustentados ao longo do tempo.

6  Com relação à disciplina, observou-se que a tecnologia é altamente efetiva para o 
aprendizado de assuntos gerais e ciências, moderadamente efetiva para linguagem, mate-
mática e ciências e tecnologia, e pouco efetiva para estudos sociais. Quanto à duração da 
intervenção, o impacto é alto para intervenções de longa duração (acima de seis meses), 
bem como para intervenções de pequena duração (menos de uma semana). Os ambien-
tes informais (casa, igreja, parques) levam a melhores resultados em comparação com os 
ambientes formais (sala de aula). A análise cruzada dessas variáveis sugere que ambientes 
informais são mais efetivos para intervenções de longa duração, enquanto os ambientes 
formais são mais efetivos para intervenções de curta duração.
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Ambrózio e Firmo (2016) indicam que investimentos em recursos 
físicos de tecnologia na educação influenciam os resultados educa-
cionais apenas quando se refletem objetivamente em mudanças no 
dia a dia dos alunos. Corroborando esse achado, Condie e outros 
(2007), a partir de uma análise de mais de 350 artigos sobre uso de 
TIC no Reino Unido, destacam que essas tecnologias têm maior 
impacto no desempenho dos alunos quando são parte regular da 
experiência em sala de aula.

A partir de uma seleção de oito trabalhos acadêmicos que abor-
dam a introdução da tecnologia no âmbito educacional no Brasil, 
Palma e Cavalcanti (2020)7 apontam quais intervenções têm maior 
potencial de melhorar a qualidade do ensino no país. Os autores 
corroboram a importância da incorporação da tecnologia de forma 
combinada, verificando ganhos na aprendizagem e na performance 
dos alunos em iniciativas que promoveram o uso da infraestrutu-
ra aliando softwares com atividades que complementem o ensino, 
tornando-o mais lúdico e atraente.

Os trabalhos citados demonstram que há diversas iniciativas para a 
implementação da tecnologia em sala de aula com resultados posi-
tivos, ainda que o impacto possa variar de acordo com os diferentes 
contextos e formas de implementação. Na realidade continental do 
Brasil, considerando suas desigualdades socioeconômicas e diversi-
dades regionais, o desafio de garantir a efetividade das iniciativas 
de uso de tecnologia nas escolas torna-se ainda mais contundente 
(BANCO MUNDIAL, 2020).

7  Estudo que apresenta uma sistematização de evidências acadêmicas produzidas sobre 
políticas públicas educacionais elaborado a partir de cooperação entre a Assessoria Estra-
tégica de Evidências do MEC, o Banco Mundial, o Centro de Excelência e Inovação em 
Políticas Educacionais (Ceipe FGV), o Instituto Natura e a Omidyar Network.
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Tendo isso em conta, é essencial que as iniciativas em curso sejam 
monitoradas e avaliadas para que as lições aprendidas orientem e 
inspirem a formulação de novas políticas públicas sobre tecnolo-
gia na educação. Nessa linha, a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), em recente relatório que 
analisa o sistema educacional brasileiro,8 aponta a importância de 
vincular os gastos em educação a um sistema de monitoramento e 
prestação de contas mais robusto, a fim de estimular melhorias.

Em resumo, conforme discutido nesta seção, as evidências da lite-
ratura indicam que, em média, a tecnologia tem impacto positivo 
sobre as práticas educacionais, embora esse efeito varie conforme a 
tecnologia associada e outros fatores relacionados ao processo peda-
gógico, bem como à forma de implementação e às realidades locais. 
Essa variação parece natural, uma vez que as tecnologias educacio-
nais compreendem um conjunto de aspectos (diferentes softwares, 
hardwares, conteúdos, entre outros), de forma que avaliar o impacto 
de cada tecnologia específica seria mais apropriado do que mensu-
rar o impacto da tecnologia lato sensu. Além disso, a implementação 
da tecnologia parece ser mais efetiva quando sua oferta é acom-
panhada de estratégias complementares, como o oferecimento de 
recursos digitais, o fomento de competências digitais e o planeja-
mento do uso complementar de outras práticas.

Para assegurar os resultados pretendidos, é imprescindível capacitar 
alunos e professores para promover o uso guiado da tecnologia, com 

8  O relatório analisa o sistema educacional brasileiro, comparando-o ao de países da 
OCDE e outras economias emergentes similares, com foco em: acesso e atendimento es-
colar; resultados de aprendizagem e mercado de trabalho; alocação, uso e eficiência de 
recursos financeiros, humanos e materiais; gestores escolares, professores e ensino; clima 
escolar e bem-estar dos alunos (OCDE, 2021).



O potencial de contribuição do uso da tecnologia na educação para o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 4 (ODS 4) – Educação de Qualidade: o caso da Iniciativa BNDES Educação Conectada

99R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28, n. 56, p. 87-132, dez. 2021

complementaridade entre a infraestrutura e os programas de apren-
dizado no computador, que devem ser adequados às necessidades 
curriculares e ao nível de conhecimento de cada aluno. Assim, espe-
ra-se que a tecnologia apoie e potencialize o trabalho do professor 
e proporcione ao aluno uma experiência ativa de ensino, em que ele 
exercite autoria, curiosidade, investigação e colaboração. Trilhando 
esse caminho, as iniciativas serão mais promissoras em promover a 
inclusão digital, com impacto na aprendizagem e redução nas taxas 
de abandono e reprovação, entre outros efeitos positivos.

Por fim, para garantir a qualidade de ensino com equidade, a imple-
mentação de tecnologia deve considerar a heterogeneidade das realida-
des locais. No Brasil, a vastidão do território apresenta desigualdades 
expressivas na infraestrutura das escolas. Como o uso de edtechs requer 
infraestrutura de conectividade e de dispositivos, a próxima seção apre-
senta um diagnóstico desses recursos nas escolas brasileiras.

Diagnóstico da infraestrutura 
tecnológica e de conectividade 
das escolas brasileiras
Para realizar um diagnóstico da infraestrutura tecnológica e de co-
nectividade, é importante considerar o padrão de uso da tecnologia 
nas escolas. Houve uma redução recente na utilização de laborató-
rios de informática nas escolas, relacionada tanto à falta de manu-
tenção dos equipamentos quanto ao avanço do acesso a tecnologias 
móveis (internet e wi-fi) (NIC.BR, 2020). Dessa maneira, para en-
tender a viabilidade do uso pedagógico desses recursos, além de ave-
riguar a existência de salas de informática e desktops à disposição 
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dos estudantes, é cada vez mais central apurar a disponibilidade de 
dispositivos (como notebooks, chromebooks e tablets) e a conectivida-
de para uso dos alunos.

Em primeiro lugar, a partir dos dados do Censo Escolar de 2020 
(BRASIL, 2020a), é possível afirmar que o acesso médio à tecnolo-
gia e à conectividade é baixo. Do total de escolas, 46% dispunham 
de desktops para uso dos alunos, enquanto apenas 34% contavam com 
laboratório de informática. Quanto ao uso móvel, a situação é ainda 
pior: 27% das escolas possuíam computador portátil para uso dos 
alunos e apenas 10% tinham tablets para esse fim.

A situação da conectividade também é crítica. Embora 80% das es-
colas tivessem acesso à internet, apenas 66% dispunham de banda 
larga. Em relação ao uso, 47% das escolas ofereciam internet para 
aprendizagem e somente 31% para uso dos alunos. De acordo com 
o relatório TIC Educação 2019 (NIC.BR, 2020), a dificuldade de 
acesso à internet pelos alunos pode ser explicada também pela baixa 
qualidade da conexão, especialmente nas escolas públicas. Apesar 
da melhora nas faixas de velocidade de conexão nessas escolas, es-
pecialmente na faixa de 11 Mbps ou mais, em todas as regiões ad-
ministrativas do país a média de velocidade de conexão ainda está 
abaixo da recomendada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) (NIC.BR, 2020).

Se, por um lado, o país apresenta uma carência de acesso à internet 
de banda larga e a equipamentos ao se considerar o total de escolas, 
por outro, esse acesso ocorre de forma bastante desigual. Essa cons-
tatação é crítica, uma vez que a qualidade do ensino deve pressupor 
equidade e oportunidades iguais.
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Para avaliar a desigualdade do acesso à tecnologia e à conectivi-
dade, consideramos três dimensões – região do país, dependên-
cia (municipal, estadual, federal, privada) e tipo de localização 
(áreas urbanas ou rurais) – e três variáveis representativas da 
infraestrutura tecnológica e de conectividade – disponibilidade 
de computadores portáteis para os alunos, internet utilizada na 
aprendizagem e internet de banda larga.

No que diz respeito à esfera administrativa, tanto em relação ao 
acesso à internet quanto à banda larga, observa-se uma presença 
maior dessa infraestrutura nas escolas federais, seguidas das pri-
vadas, estaduais e, por último, das escolas municipais. Contudo, 
em relação ao uso da internet na aprendizagem, observamos uma 
proporção maior de uso pelas escolas estaduais do que pelas esco-
las privadas, conforme indicado no Gráfico 1.

Gráfico 1 • Conectividade e tecnologia (dependência)
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Quanto à localização, observa-se maior acesso à infraestrutura de 
tecnologia e conectividade, considerando as três variáveis analisa-
das, entre as escolas situadas nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudes-
te do que naquelas localizadas nas regiões Norte e Nordeste. Essas 
desigualdades são compatíveis com as já tão conhecidas discrepân-
cias econômicas e sociais entre as regiões brasileiras.

Gráfico 2 • Tecnologia e conectividade (região)
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Escolar 2020 do Inep (BRASIL, 2020a).

Por fim, o Gráfico 3 demonstra que a disponibilidade de tecnolo-
gia e conectividade, nas três variáveis consideradas, é muito menor 
em áreas rurais do que nas urbanas. De acordo com o TIC Educa-
ção 2019 (NIC.BR, 2020), isso se deve à falta de oferta de cone-
xão em alguns lugares ou ao seu custo elevado, situação observada 
não só nas escolas, mas na comunidade como um todo. Além disso, 
de acordo com a pesquisa, os gestores dessas escolas apresentaram 
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preocupação em resolver questões mais prioritárias, como infraes-
trutura de luz e de água e esgoto, cuja deficiência é mais comumente 
observada nas áreas rurais, além de dar atenção também à manuten-
ção dos equipamentos existentes e à expansão dos espaços.

Gráfico 3 • Tecnologia e conectividade (localidade)
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Escolar 2020 do Inep (BRASIL, 2020a).

Da análise apresentada, conclui-se que o Brasil (i) ainda precisa 
melhorar o nível de infraestrutura tecnológica e de conectividade 
nas escolas e (ii) apresenta uma desigualdade regional significati-
va quanto à existência de infraestrutura, que se verifica também 
entre ensino público e privado e entre áreas urbanas e rurais. A 
próxima seção apresenta as políticas públicas brasileiras voltadas 
à melhoria da infraestrutura tecnológica e de conectividade e ao 
uso pedagógico das tecnologias digitais nas escolas.
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Políticas públicas brasileiras 
para infraestrutura tecnológica 
e de conectividade e para o uso 
pedagógico das tecnologias 
digitais nas escolas
Ao longo dos últimos anos no Brasil, foram elaboradas políticas pú-
blicas visando possibilitar às escolas do país o acesso às TIC, a fim 
de melhorar a qualidade do ensino. O Programa Nacional de Infor-
mática na Educação (Proinfo) foi a primeira iniciativa implemen-
tada em larga escala pelo Governo Federal para equipar as escolas 
públicas com essas tecnologias (CEIPE, 2020), tendo sido lançado 
em 1997 e reformulado em 2007, quando foi renomeado como Pro-
grama Nacional de Tecnologia Educacional. Seu foco era promover 
o acesso a equipamentos e recursos didáticos tecnológicos na rede 
pública de educação básica. A formação dos professores para o uso 
dessas tecnologias ficou a cargo do Programa Nacional de Formação 
Continuada em Tecnologia Educacional (Proinfo Integrado).

Já em 2008, o Governo Federal lançou o Programa Banda Larga 
nas Escolas, com o objetivo de conectar todas as escolas públi-
cas urbanas à internet por meio de tecnologias que propiciassem 
qualidade, velocidade e serviços para incrementar a educação no 
país. Outra iniciativa do governo foi o Programa Um Compu-
tador por Aluno (Prouca), lançado em 2010, a fim de distribuir 
computadores portáteis para as escolas públicas, entregues aos 
professores e alunos. Apesar de alguns estudos apontarem que 
esses programas não atingiram todos os objetivos a que se propu-
nham, eles proporcionaram um avanço na utilização de TIC nas 
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escolas do país e serviram como base para a elaboração de novas 
políticas públicas nessa área.

Em 2014, foi instituído o Plano Nacional de Educação (PNE), 
que determinou diretrizes, metas e estratégias para a política 
educacional de 2014 a 2024 (BRASIL, 2014). Em consonância 
com o PNE, foi lançado em 2017 o Programa de Inovação Educa-
ção Conectada (Piec), com o objetivo de apoiar a universalização 
do acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagó-
gico de tecnologias digitais na educação básica.9 O Piec visa con-
jugar esforços entre órgãos e entidades da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, escolas, setor empresarial e 
sociedade civil, a fim de assegurar as condições necessárias para 
a inserção da tecnologia como ferramenta pedagógica de uso co-
tidiano nas escolas públicas.

A formulação do Piec teve como marco o conceito de escola conec-
tada, cuja premissa é a de que o uso das tecnologias educacionais 
deve prever o equilíbrio entre quatro dimensões complementares: 
visão, competência, recursos educacionais digitais e infraestrutura. 
Esse marco conceitual foi trabalhado a partir da adaptação do mo-
delo Four in Balance à realidade brasileira.10

Um dos objetivos do Piec é estabelecer diretrizes nacionais que 
propiciem aos estados, municípios e Distrito Federal condições de 
desenvolver suas próprias ações de inovação e uso de tecnologia nas 

9  O Piec foi instituído pelo Decreto 9.204, de 23 de novembro de 2017 (BRASIL, 2017).

10  O Four in Balance foi desenvolvido na Holanda pela Fundação Kennisnet. De acordo 
com o modelo, as quatro dimensões devem ser vistas de forma interdependente e devem 
estar em equilíbrio, pois o uso da tecnologia só será efetivo com a adoção de medidas em 
todas elas (KENNISNET FOUNDATION, 2015).
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escolas. Além disso, o programa está alinhado com outras iniciati-
vas e políticas voltadas a atender as demandas da educação básica, 
como a adoção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Ao aderir ao programa, os municípios e estados devem desenvolver 
um plano local de inovação capaz de provocar uma mudança sistê-
mica nos processos escolares, considerando as seguintes estratégias:

• customização da experiência educativa, que atenda alunos 
com diferentes culturas, ritmos e necessidades;

• formação de professores em tecnologias educacionais para 
que busquem e produzam materiais educacionais e metodo-
logias inovadoras, de acordo com suas realidades locais; e

• aplicação da tecnologia aos processos administrativos, oti-
mizando os recursos públicos e possibilitando a obtenção de 
dados estratégicos para as inovações.

Quanto às possíveis fontes de recursos utilizados para a imple-
mentação das ações no âmbito do Piec, estão previstas dotações 
orçamentárias da União consignadas anualmente aos órgãos e às 
entidades envolvidos no programa, além de outras fontes prove-
nientes de organizações públicas e privadas. A partir do Piec, foi 
criada a Política de Inovação Educação Conectada, instituída pela  
Lei 14.180, de 1º de julho de 2021, mantendo-se os mesmos objetivos 
do programa (BRASIL, 2021).11 Vale destacar que a nova política 
prevê como possível fonte de recursos, além daquelas já incluídas 

11  Essa lei ainda carece de regulamentação para ser plenamente aplicada.
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no programa, recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust).12

Conforme estabelecido no decreto que instituiu o Piec, o BNDES 
assumiu diversas competências no sentido de contribuir para a im-
plementação do programa, entre as quais a de prestação de apoio téc-
nico e financeiro.13 Nesse contexto, foi concebida a Iniciativa BNDES 
Educação Conectada (IEC), que será apresentada na próxima seção.

O caso da Iniciativa BNDES 
Educação Conectada

Objetivo da iniciativa
Em 2018, foi lançada uma iniciativa conjunta entre o MEC e o 
BNDES que visa contribuir para a implementação do Piec, gerando 
conhecimento sobre a adoção da tecnologia em redes públicas de 
forma ampla e efetiva a partir da experiência dos projetos apoiados. 

12  O Fust foi criado pela Lei 9.998, de 17 de agosto de 2000, e revisado vinte anos depois 
pela Lei 14.109, de 16 de dezembro de 2020, que atualizou a finalidade, a destinação dos 
recursos, a administração e os objetivos do Fundo (BRASIL, 2000, 2020c). Dessa forma, 
na aplicação de recursos do Fust, será obrigatório dotar todas as escolas públicas brasilei-
ras, em especial as situadas fora da zona urbana, de acesso à internet em banda larga, em 
velocidades adequadas, até 2024. Além disso, 18% do total dos recursos do fundo serão 
aplicados em educação, para os estabelecimentos públicos de ensino.

13  O artigo 12 do Decreto 9.204/2017 determina que compete ao BNDES:
“I – prestar apoio técnico e financeiro, inclusive não reembolsável, para as iniciativas do 
Programa de Inovação Educação Conectada;
II – participar da estruturação e da coordenação do monitoramento e da avaliação do 
Programa, em especial quanto à aplicação de recursos do BNDES; e
III – modelar, gerir e operacionalizar apoio econômico integrado de entidades privadas e 
de organizações da sociedade civil para acelerar a adoção do Programa” (BRASIL, 2017).
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A concepção da IEC utiliza o mesmo marco conceitual do progra-
ma: o conceito de escola conectada. Por tal razão, a iniciativa prevê 
apoio técnico e financiamento em cada uma das quatro dimensões 
anteriormente citadas.

Assim, a IEC objetiva gerar conhecimento sobre a adoção da tecno-
logia em redes públicas de forma ampla e efetiva a partir da expe-
riência dos projetos apoiados por meio da viabilização, da assistência 
à implantação e do acompanhamento de projetos catalisadores do 
Piec. Para isso, utiliza recursos não reembolsáveis do BNDES e de 
outros parceiros do setor privado, contribuindo para o aprendizado 
institucional e a disseminação do programa, bem como para sua 
revisão e aprimoramento enquanto política pública.

Seleção de projetos
A IEC também tem como premissa o fomento a regimes de co-
laboração em diferentes fases do processo nos territórios, desde 
o planejamento até a execução das ações. Além disso, incentiva 
que os territórios façam uso de práticas adaptadas às realidades 
e especificidades locais (CEIPE, 2020). Assim, por meio de ações 
nas quatro dimensões estruturantes, a iniciativa alia a busca por 
aprendizados escaláveis ao olhar para as especificidades locais. 
Para selecionar os projetos que seriam apoiados, o BNDES lançou, 
em parceria com o MEC, em 27 de abril de 2018, a chamada pú-
blica “BNDES – Educação Conectada – Implementação e Uso de 
Tecnologias Digitais na Educação”, por meio do Edital de Seleção 
001/2018 (BNDES, 2018).

O edital foi direcionado aos estados e ao Distrito Federal, que 
apresentariam projetos em pareceria com municípios. Todas as  
26 unidades federativas e o DF manifestaram interesse em 
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participar da iniciativa, indicando ao todo 49 municípios. A 
partir desse momento, teve início a fase de elaboração de pro-
postas, período em que o esforço de apoio técnico da iniciativa 
foi direcionado para auxiliar todos os territórios inscritos na es-
truturação de seus projetos.

Durante a fase de inscrição da chamada pública, todos os estados, 
municípios parceiros e o DF realizaram diagnósticos do uso de tec-
nologia nas respectivas redes de ensino (por meio do Guia EduTec  
no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 
[Simec] do MEC) e participaram de webinários e oficinas, com a 
presença de articuladores locais e de outros representantes das re-
des de ensino.

Conforme o edital, os projetos apresentados deviam contemplar 
todas as escolas urbanas da rede estadual localizadas nos mu-
nicípios parceiros e metade das escolas urbanas das respectivas 
redes municipais, nos segmentos de ensino fundamental e mé-
dio, buscando um arranjo de desenvolvimento educacional. Para 
a análise do mérito dos projetos, foi constituída uma Comissão 
Técnica Mista MEC/BNDES. Nessa etapa, 23 das 26 propostas 
protocoladas foram consideradas aptas a seguir para a fase de 
sorteio regional.

Após concluídos os processos de seleção, análise e contratação, a IEC 
compreende seis projetos, beneficiários de apoio finan ceiro não reem-
bolsável total do BNDES no valor de R$ 22 milhões, di vididos em dois 
blocos: o primeiro com quatro projetos contratados no final de 2018 
(dos estados do Rio Grande do Sul, do Tocantins, da Paraíba e de Ser-
gipe); e o segundo por dois projetos contratados em 2020 (dos estados 
da Bahia e do Paraná).
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Principais atores e 
governança da iniciativa
Os estados apoiados e os respectivos municípios parceiros defini-
ram um arranjo institucional de cooperação para construção e exe-
cução do projeto territorial, incluindo o recebimento de doações 
e responsabilidade pelos bens e serviços adquiridos. Para executar 
o projeto na ponta e garantir a adaptação e apropriação local da 
iniciativa, foram criados grupos especiais de trabalho (GET) em 
cada território. Além de se articular e cooperar com os parceiros 
da IEC, cada GET ficou responsável por gerir, engajar e monitorar 
localmente as ações desempenhadas, colaborando para o registro 
dos desafios, soluções e aprendizados.

A fim de fortalecer o suporte técnico às redes de ensino no âm-
bito da iniciativa, o BNDES celebrou um acordo de cooperação 
técnica com o Cieb para realizar a chamada pública e outras 
ações de suporte técnico da iniciativa. Para sistematizar o apren-
dizado da experiência, foi estabelecida também uma frente de 
M&A, coordenada pelo Banco, que tem o Ceipe/FGV como ins-
tituição parceira para estruturação de um observatório da polí-
tica pública a partir do acompanhamento e avaliação das ações 
dos projetos apoiados.

Com o intuito de operacionalizar o apoio econômico integra-
do, entidades privadas e organizações da sociedade civil foram 
mobilizadas como colaboradores financeiros e técnicos. Assim, 
diferentes parceiros privados contribuíram diretamente tanto 
para os investimentos nos projetos apoiados quanto para as de-
mais atividades no âmbito da iniciativa. Nesse sentido, foram 
celebradas parcerias privadas com Instituto Lemann, Fundação 
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Itaú para Educação e Cultura, B2W Companhia Digital, Cisco, 
Comitê para a Democratização da Informática (Recode) e Khan 
Academy. Os parceiros oferecem apoio financeiro e não finan-
ceiro à iniciativa.

Dados o objetivo geral da IEC e a gama de agentes e instituições 
envolvidos no apoio aos projetos, o edital da chamada estabele-
ceu a constituição de um comitê gestor. Esse comitê, composto 
por representantes do BNDES, MEC, Cieb e entidades privadas, 
consiste em um arranjo institucional que busca garantir a escuta, 
a prestação de contas, a contribuição e a convergência de pro-
postas das partes envolvidas em termos de objetivos e alocação 
de recursos.

Entre as atividades do comitê gestor estão acompanhar os projetos 
territoriais e oferecer recomendações acerca da realização de ativi-
dades e de alocação dos recursos financeiros e humanos, a fim de 
encaminhar questões técnicas identificadas e potencializar a efeti-
vidade dos projetos territoriais.

Teoria da mudança e as 
quatro dimensões
A lógica de intervenção e impacto da IEC é representada por 
uma teoria da mudança que define explicitamente os objetivos 
de longo prazo e o planejamento para sua persecução. Essa teoria 
da mudança tem como base o modelo Four in Balance, em conso-
nância com a construção do próprio Piec. A Figura 1 sintetiza a 
teoria da mudança desenvolvida.
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Como indica a Figura 1, a partir de insumos financeiros, recursos 
humanos e assistência técnica, são desenvolvidas atividades nas 
quatro dimensões estruturantes, que conduzirão a produtos e efei-
tos de curto, médio e longo prazos.14 A seguir, são detalhadas essas 
quatro dimensões e as atividades previstas pela iniciativa em cada 
uma delas.

A dimensão de visão refere-se a como o sistema educacional e, 
consequentemente, as instituições de ensino irão oferecer uma 
educação de qualidade e qual o papel das TIC para que esses obje-
tivos sejam atingidos. Para isso, é preciso ter clareza dos objetivos, 
dos papéis dos professores e gestores, das metas e dos critérios de 
escolha dos materiais. A visão deve ser compartilhada por todos os 
envolvidos no processo, o que revela a necessidade de políticas pú-
blicas integradas. Diversas ações foram previstas e realizadas para 
trabalhar essa dimensão, buscando a comunicação com os atores 
envolvidos e seu engajamento na persecução dos objetivos da ini-
ciativa. Dentre elas, destacam-se: (i) diagnóstico inicial do grau 
de adoção de tecnologia educacional nas escolas participantes;  
(ii) definição dos desafios educacionais elencados pelos GET 
dos territórios e práticas pedagógicas inovadoras (PPI) para 
abordá-los; (iii) lançamentos dos projetos territoriais e pactuação 
da implementação com as escolas contempladas; (iv) elaboração 
do guia dos gestores escolares, com o passo a passo de como im-
plementar o projeto nas escolas; e (v) estruturação do plano de 
continuidade e sustentabilidade dos projetos, com definição de 
instâncias de governança nas redes e nas escolas.

14  Cabe mencionar que, juntamente com a teoria da mudança, foram definidos indica-
dores de processo, eficácia e efetividade para a realização do monitoramento dos projetos 
da iniciativa.
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A formação é a dimensão que se refere aos conhecimentos e às habi-
lidades necessários ao corpo educacional para o uso de tecnologias 
com fins pedagógicos e para o seu próprio desenvolvimento –  
professores, gestores escolares e especialistas devem atuar como 
multiplicadores de conhecimento dentro das escolas e secretarias. 
Como principais ações realizadas, podem ser elencadas: (i) mapea-
mento de competências digitais de professores, necessário para a 
elaboração de planos de formação adequados; (ii) construção dos 
planos de formação territoriais para as redes; (iii) execução das for-
mações definidas nos planos; (iv) seleção dos formadores locais com 
apoio dos GET; (v) elaboração de planos de formação continuada 
em competências digitais para continuidade da estratégia.

A dimensão de recursos educacionais digitais (RED) envolve provisão 
e apoio ao uso de materiais digitais produzidos para fins didáticos e 
de pacotes de softwares educativos e para controle de agendas e fer-
ramentas de gestão de recursos humanos. Esses conteúdos e recursos 
digitais devem ser utilizados no apoio à aprendizagem, de forma inte-
grada às outras práticas adotadas. Os gestores e os professores devem 
desenvolver competências para seleção desses conteúdos, buscando 
materiais em consonância com a visão educacional da escola. Entre 
as ações da iniciativa nessa dimensão, destacam-se: (i) mapeamento 
de RED; (ii) especificação técnica e pedagógica de RED, com base 
nas evidências das atividades prévias e na infraestrutura disponível; 
(iii) seleção de RED capazes de lidar com os desafios educacionais 
identificados; (iv) realização da Jornada de RED, com formação para 
as redes selecionarem, implementarem e acompanharem RED gratui-
tos; e implementação de RED apoiados pela iniciativa.

Por fim, a dimensão de infraestrutura tem como pressuposto 
que a utilização da tecnologia requer uma estrutura tecnológica 
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adequada. Essa dimensão deve incluir: disponibilidade de hardware, 
rede e conectividade para utilização em sala de aula, englobando a 
governança e a gestão das TIC; e implantação, gestão e manutenção 
da infraestrutura tecnológica e de suporte às aplicações. As princi-
pais ações da iniciativa que visam cumprir esse último ponto são:  
(i) mapeamento da infraestrutura existente nas escolas participan-
tes da IEC; (ii) definição de infraestrutura necessária (equipamen-
tos e itens de conectividade); (iii) aquisição da infraestrutura; e  
(iv) apoio e orientação às redes para contratação e monitoramento 
de conectividade nas escolas.

Por meio da realização das atividades elencadas em cada uma das 
dimensões, espera-se que a cadeia de efeitos prevista na teoria da 
mudança seja alcançada.

Impacto além dos projetos: 
aprendizados e legados
O propósito da IEC compreende “testar modelos mais efetivos de 
implantação, de forma a permitir a aprendizagem para futura esca-
labilidade” (BNDES, 2018) das ações diretamente apoiadas. A ló-
gica da aprendizagem e escalabilidade da implementação do Piec 
pressupõe permitir que as ações nas quatro dimensões sejam repli-
cadas em outras redes de ensino, observadas as melhores práticas 
e lições identificadas. Assim, pretende-se que a cadeia de impac-
tos previstos na teoria da mudança seja observada não apenas pelas 
escolas diretamente apoiadas, mas também por aquelas que ado-
tarem os instrumentos, produtos, aprendizados e ações da iniciati-
va. Em nível mais amplo, se os aprendizados da IEC contribuírem 
para o aprimoramento do Piec e de políticas educacionais em geral, 
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também poderá ser observado efeito amplo e transversal nas redes 
de ensino brasileiras.

Quanto aos aprendizados, podemos considerar que ocorrem em 
um processo abrangente e que compreende todos os atores envol-
vidos no curso da execução da iniciativa – por exemplo, alunos e 
professores que aprendem ao utilizar tecnologia em suas interações 
na sala de aula; gestores que aprendem ao implementar ações na 
quatro dimensões nas escolas; membros do GET que aprendem ao 
tomar decisões em conjunto sobre os desafios de planejamento e 
execução; e parceiros da iniciativa que aprendem ao acompanhar os 
projetos e discutir as estratégias de implementação no âmbito do 
comitê gestor. Entretanto, cabe destaque aqui aos aprendizados ge-
rados sistematicamente pelas ações estruturadas no plano de M&A 
da iniciativa.

Em relação a esse plano, a iniciativa conta com o suporte de uma 
rede de instituições que acompanha sua implantação e realiza uma 
avaliação externa, identificando fatores de sucesso e o impacto do 
uso de tecnologias na educação, fortalecendo o sistema de M&A 
de políticas públicas e auxiliando na proposição de aperfeiçoamen-
tos.15 Além de gerar aprendizado, fornecendo insumos para apri-
morar a atuação por meio de um acompanhamento da implantação, 
dos resultados e dos efeitos da iniciativa, a frente de M&A também 
visa prestar contas à sociedade, contribuindo com a transparência 
das ações apoiadas (CEIPE, 2020).

15  A disponibilização dos produtos da frente de M&A, cuja conclusão é posterior ao 
encerramento dos projetos da IEC, dá-se por meio da página do Observatório Tecnologia 
na Escola (OTec), disponível em: https://otec.net.br/.
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A estratégia de M&A compreende produtos para avaliação de todas 
as etapas da teoria da mudança, como:

• a criação e coordenação de um observatório de universidades 
e centros de pesquisa que ampare a execução das ações, o Ob-
servatório Tecnologia na Escola (OTec);16

• o monitoramento e avaliação dos processos de implementa-
ção, que inclui a concepção e disponibilização de indicadores 
de processos e a elaboração de relatório de boas práticas e de 
estudos de caso de implementação;

• o monitoramento dos resultados, com a construção de base 
de dados primários e a produção de relatórios de resultados 
intermediários; 

• a avaliação de efetividade com pesquisas qualitativas, bem 
como integração dos resultados dessas avaliações e das quan-
titativas;

• a avaliação de impacto, que analisa as mudanças nas práticas 
pedagógicas em sala de aula e no aprendizado dos estudantes, 
antes e depois da implementação do projeto; e

• o compartilhamento de lições aprendidas e a construção e 
monitoramento do site do observatório.

16  O OTec foi constituído no âmbito da iniciativa e tem o Ceipe como institui-
ção âncora da rede, que coordena a realização de suas atividades e é a organização 
responsável pela estratégia de M&A da IEC (CEIPE, 2020). A rede, que atualmente 
é composta por mais de trinta universidades, institutos de pesquisa e organizações, 
produzirá e compartilhará sua produção acadêmica sobre a iniciativa e sobre tecno-
logia em educação.
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No que tange ao legado, podemos considerá-lo como todo resul-
tado que permanece mesmo após a conclusão dos projetos. Para as 
redes participantes da iniciativa, o legado é evidente. Compreende 
a infraestrutura adquirida e utilizada nas aulas, as competências 
digitais fortalecidas de professores e gestores, o acesso continua-
do a recursos educacionais digitais, os planos de formação e de 
formação continuada, os instrumentos de planejamento e apoio à 
gestão – como os guias de gestores escolares – e os planos de con-
tinuidade, entre diversos outros.

Entretanto, a concepção da iniciativa pretendeu construir um 
legado que pudesse ser utilizado por qualquer rede de ensino na 
implementação de projetos para uso da tecnologia como parte do 
processo pedagógico. Essa construção compreende os aprendizados 
sistematizados pela frente de M&A, mas não se esgota neles. Inclui 
ainda metodologias, instrumentos, templates, guias e conteúdos for-
mativos, entre outros.

Os efeitos da iniciativa transbordam os impactos diretos nas re-
des de ensino e escolas apoiadas. Espera-se, então, que esse lega-
do seja incorporado nas políticas educacionais e utilizado por 
outras redes para replicar as ações dos projetos e implementar o 
Piec. Assim, o efeito da iniciativa poderá favorecer a qualidade 
da educação em diversas redes de ensino do país, contribuindo 
tanto com as políticas públicas educacionais quanto com os ob-
jetivos da Agenda 2030, mais especificamente, com as metas do 
ODS 4, conforme será abordado a seguir.
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O potencial de contribuição 
da Iniciativa BNDES Educação 
Conectada para uma educação 
de qualidade e para as metas 
do ODS 4
O ODS 4 visa assegurar a educação inclusiva e equitativa de quali-
dade, além de promover oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida para todos. Para atingir esse objetivo até 2030, foram apre-
sentadas dez metas que envolvem educação infantil, ensinos funda-
mental, médio, profissionalizante e superior, alfabetização e ensinos 
relacionados à sustentabilidade. Além disso, o ODS 4 abrange a in-
fraestrutura das escolas, a oferta de recursos para apoiar países me-
nos desenvolvidos e a criação de garantias para que os professores 
tenham boas condições de trabalho e reconhecimento social.17

Nota-se que a agenda educacional contida nesse objetivo é abran-
gente, além de ser inspirada por uma visão em que a educação tem o 
potencial de transformar a vida de indivíduos, comunidades e socie-
dades de forma inclusiva. As metas do ODS 4 visam guiar as políti-
cas de educação, buscando a inclusão, a equidade e a qualidade. No 
Brasil, o ODS 4 conta com um aliado, o PNE, que fixa vinte metas 
a serem cumpridas até 2024. O PNE pode ser considerado o prin-
cipal instrumento para estabelecer diretrizes voltadas às políticas 
públicas educacionais brasileiras e também para apoiar o alcance 
das metas dos ODS (IPEA, 2019).

17  A metas definidas no ODS 4 estão disponíveis em: https://odsbrasil.gov.br/objetivo/
objetivo?n=4.
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Entre as dez metas do ODS 4, cabe destaque para a meta 4.a (Brasil): 
“ofertar infraestrutura física escolar adequada às necessidades da 
criança, acessível às pessoas com deficiências e sensível ao gênero, 
que garanta a existência de ambientes de aprendizagem seguros, não 
violentos, inclusivos e eficazes para todos” (IPEA, 2019). A infraes-
trutura das escolas está aquém do desejável, pois em muitas ainda 
falta o básico, como esgoto e água tratados. Para além disso, como 
apontado anteriormente, o acesso à infraestrutura tecnológica e de 
conectividade nas escolas brasileiras também precisa ser ampliado, 
e com atenção especial às desigualdades existentes.

Ainda, a meta 4.1 (Brasil), ao propor que deve ser garantido que, 
até 2030, “todas as meninas e meninos completem o ensino fun-
damental e médio, equitativo e de qualidade, na idade adequada, 
assegurando a oferta gratuita na rede pública e que conduza a re-
sultados de aprendizagem satisfatórios e relevantes” (IPEA, 2019),  
busca assegurar a todos os cidadãos em idade escolar condições 
adequadas para acesso, permanência e aprendizagem. Por con-
dições adequadas entende-se a garantia de padrões mínimos de 
qualidade de ensino, definidos na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, como “a variedade e quantidade mínimas, por 
aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo 
de ensino-aprendizagem” (BRASIL, 1996).

Portanto, afere-se que o alcance da meta 4.a, de ofertar infraes-
trutura escolar adequada, contribui também para a meta 4.1, no 
que tange à garantia da qualidade e aos resultados de aprendi-
zagem. Essa relação também está explícita no PNE, cuja séti-
ma meta estabelece a necessidade de “fomentar a qualidade da 
educação básica em todas as etapas e modalidades, com melho-
ria do fluxo escolar e da aprendizagem” (BRASIL, 2014). Para o 
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cumprimento da meta, foram definidas estratégias que associam 
a oferta de infraestrutura à qualidade da educação. Mais especi-
ficamente em relação à tecnologia, a estratégia 7.20 estabelece a 
necessidade de: 

prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais 
para a utilização pedagógica no ambiente escolar a to-
das as escolas públicas da educação básica, criando, in-
clusive, mecanismos para implementação das condições 
necessárias para a universalização das bibliotecas nas 
instituições educacionais, com acesso a redes digitais de 
computadores, inclusive a internet (BRASIL, 2014).

Assim, a partir do resgate dos achados da literatura apresentados 
na segunda seção deste artigo, buscaremos identificar o potencial 
de contribuição das edtechs para as estratégias, indicadores e metas 
do PNE e da Agenda 2030, indicando como a IEC também pode 
colaborar nesse sentido.

Diversos estudos demonstram que as edtechs têm impactos positivos 
sobre a aprendizagem e que os impactos são mais relevantes quando 
a provisão de tecnologia é acompanhada de outras estratégias. Ou 
seja, os ganhos na aprendizagem são mais significativos quando se 
combina a oferta de equipamentos e conectividade com as estraté-
gias e necessidades curriculares, a formação dos professores e o uso 
de softwares e atividades que complementem o ensino, tornando-o 
mais lúdico e atraente.

Ao olharmos diretamente para os projetos da IEC e seus legados, 
o desenho baseado nas quatro dimensões estruturantes se coaduna 
com as lições apresentadas. Os projetos foram estruturados com ati-
vidades interconectadas nas quatro dimensões estruturantes, com 
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o objetivo de enfrentar os desafios pedagógicos das redes e gerar 
impactos positivos no processo pedagógico. Esse desenho, conforme 
previsto na teoria da mudança da iniciativa, assume que os projetos, 
se efetivos, resultariam em melhoria da qualidade da educação nas 
redes de ensino onde são implantados.

Ainda, conforme estudo do Banco Mundial (2020), além da melho-
ria no engajamento, no ritmo e nos níveis de aprendizagem, a tec-
nologia tem importante papel no desenvolvimento de habilidades 
socioemocionais e digitais, cada vez mais relevantes e necessárias. 
Essas habilidades também têm importância na BNCC como conhe-
cimentos, atitudes e habilidades que as escolas devem desenvolver 
em seus estudantes. Cabe destaque para a quinta das dez competên-
cias gerais da BNCC, que consiste em “utilizar tecnologias digitais 
de comunicação e informação de forma crítica, significativa, refle-
xiva e ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as esco-
lares) ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos e resolver problemas” (BRASIL, 2018).

O Quadro 1 ilustra como o objetivo do Piec de universalizar o aces-
so à internet e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na 
educação básica está alinhado às políticas educacionais e às metas 
do ODS 4. Em uma perspectiva mais ampla, se a IEC for efetiva 
como estratégia catalisadora do Piec, também contribuirá para o 
alcance dessas metas.
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Quadro 1 • Relação entre BNCC, PNE e ODS 4 e objetivos da IEC e do Piec

A importância da tecnologia para a educação de qualidade

BNCC PNE ODS 4

Competências Metas Estratégias Metas (Brasil)

2. exercitar a 
curiosidade 

intelectual e recorrer 
à abordagem 

própria das ciências 
[...] para investigar 
causas, elaborar e 
testar hipóteses, 

formular e resolver 
problemas e criar 
soluções (inclusive 

tecnológicas)

7. Fomentar a 
qualidade da 

educação básica, 
com melhoria do 
fluxo escolar e da 

aprendizagem

7.12 incentivar o 
desenvolvimento 
(de) tecnologias 
educacionais e 

incentivar práticas 
pedagógicas 

inovadoras que 
assegurem melhoria 
do fluxo escolar e 

aprendizagem;

4.1 garantir que 
todas as meninas 

e meninos 
completem o ensino 

fundamental e 
médio, equitativo 
e de qualidade, na 
idade adequada, 
assegurando a 

oferta gratuita na 
rede pública e que 

conduza a resultados 
de aprendizagem 

satisfatórios e 
relevantes

7.15 universalizar 
o acesso à rede 

mundial de 
computadores em 
banda larga de alta 

velocidade e triplicara 
relação computador/
aluno(a) nas escolas 
da rede pública de 
educação básica

5. compreender, 
utilizar e criar 

tecnologias digitais 
de informação 
e comunicação 
de forma crítica, 

significativa, 
reflexiva e ética nas 

diversas práticas 
sociais (incluindo as 

escolares) 

7.18 assegurar 
acesso a energia, 

água, esgotamento 
sanitário [...], garantir 
o acesso dos alunos 
a [...] equipamentos 

e laboratórios 
de ciências e [...] 

acessibilidade 
às pessoas com 

deficiência

4.a ofertar 
infraestrutura física 
escolar adequada 
às necessidades da 
criança, acessível 
às pessoas com 

deficiências e sensível 
ao gênero, que 

garanta a existência 
de ambientes de 

aprendizagem [...] 
eficazes para todos

7.20 prover 
equipamentos e 

recursos tecnológicos 
digitais para a 

utilização pedagógica 
[...] com acesso a 
redes digitais de 
computadores, 

inclusive a internet

Fonte: Elaboração própria.
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Complementarmente, para que as melhorias também promovam 
equidade, especial atenção deve ser dada às redes e às escolas mais 
vulneráveis, que apresentam níveis socioeconômicos mais baixos, 
piores taxas de aprendizagem, abandono e reprovação e maior ca-
rência de infraestrutura, tanto básica quanto tecnológica. Nelas, 
boa parte dos estudantes ainda não está incluída no mundo digital, 
e o uso das edtechs pode contribuir com o aumento da permanência 
e da aprendizagem dos alunos que mais necessitam.

Nesse ponto, podemos considerar que a IEC também tem potencial 
de contribuir para a redução das desigualdades, uma vez que bene-
ficia e fomenta soluções para redes públicas de ensino. A iniciativa 
impacta diretamente as redes de ensino e as escolas dos projetos 
apoiados, sendo que dois terços deles estão localizados nas regiões 
Norte e Nordeste, onde são observados déficits educacionais mais 
elevados e maior carência de infraestrutura escolar. Ademais, há 
ainda outro impacto esperado, que resulta da incorporação dos 
aprendizados da iniciativa às políticas educacionais e de seu poten-
cial de replicação em outras redes de ensino. Ao introduzir instru-
mentos para diagnóstico e enfrentamento de desafios locais, a IEC 
pode contribuir para impulsionar tanto a qualidade da educação 
quanto a redução de desigualdades.

São de múltiplas naturezas os investimentos necessários para re-
duzir as disparidades e melhorar a qualidade da educação e, então, 
viabilizar o alcance das metas, tanto das políticas públicas nacio-
nais, previstas no PNE, quanto daquelas definidas globalmente pela 
Agenda 2030. Apontamos aqui os impactos observados a partir do 
uso pedagógico das tecnologias digitais na educação e alguns canais 
de potencial contribuição da IEC para essa agenda.
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Conclusão
A proposta da Agenda 2030 indicava sua implementação a partir de 
2016 e o cumprimento de suas metas até 2030. Entre seus objetivos, a 
educação se destaca em um tópico autônomo, o ODS 4, que visa asse-
gurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, bem como pro-
mover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

O presente artigo objetivou identificar o potencial de contribuição 
do uso das edtechs para o ODS 4, com enfoque no caso da Iniciativa 
BNDES Educação Conectada. As evidências da literatura indicam 
que, em média, a tecnologia tem impacto positivo sobre as práti-
cas educacionais, embora esse efeito varie conforme a tecnologia 
associada e outros fatores relacionados ao processo pedagógico, 
bem como à forma de implementação e às realidades locais. Além 
disso, a infraestrutura tecnológica parece ser mais efetiva quando 
sua oferta é acompanhada de estratégias complementares, como o 
oferecimento de recursos educacionais digitais, o fomento de com-
petências digitais e o planejamento para o uso complementar de 
outras práticas.

No Brasil, a vastidão do território apresenta desigualdades expressi-
vas quanto à infraestrutura das escolas. Assim, este artigo procurou 
traçar um diagnóstico da infraestrutura tecnológica e de conectivi-
dade das escolas brasileiras e um breve histórico das políticas públi-
cas nacionais voltadas à melhoria dessa infraestrutura. Os números 
mostraram que, apesar do avanço observado nos últimos anos, as 
melhorias não foram suficientes para o alcance de níveis satisfató-
rios de acesso à internet de banda larga e a equipamentos, tampou-
co para a redução das desigualdades.
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Em 2017, o Piec foi lançado pelo MEC com o objetivo de apoiar a uni-
versalização do acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso 
pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. O programa está 
alinhado a outras iniciativas e políticas voltadas a atender as demandas 
de formação básica, como o PNE e a adoção da BNCC. Em 2018, no 
âmbito do Piec, o BNDES lançou, em parceria com o MEC, uma cha-
mada pública para selecionar projetos de incorporação de tecnologia 
de redes públicas estaduais e municipais, a fim de testar modelos efeti-
vos de adoção da tecnologia como ferramenta pedagógica.

Essa iniciativa visa contribuir para a implementação do Piec ao 
gerar conhecimento sobre a adoção da tecnologia em redes públi-
cas, de forma ampla e efetiva, a partir da experiência dos projetos 
apoiados. A concepção da iniciativa baseou-se em quatro dimensões  
estruturantes, que se coadunam com as lições apresentadas na re-
visão da literatura. Os projetos foram estruturados com atividades 
interconectadas nessas quatro dimensões, com o objetivo de enfren-
tar os desafios pedagógicos das redes e gerar impactos positivos no 
processo pedagógico. Esse desenho pressupõe que os projetos, se 
efetivos, resultam em melhoria da qualidade da educação nas redes 
de ensino onde são implantados.

Os efeitos esperados transbordam os impactos diretos nas redes de 
ensino e escolas apoiadas. Espera-se que o legado da iniciativa seja 
incorporado nas políticas educacionais e utilizado por outras redes 
para replicar as ações dos projetos e implementar o Piec. Assim, o 
efeito poderá favorecer a qualidade da educação em diversas redes 
de ensino do país, promovendo equidade e contribuindo tanto com 
as políticas públicas educacionais quanto com os objetivos da Agen-
da 2030, mais especificamente, com as metas do ODS 4.
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Resumo
Este artigo busca registrar a atuação do BNDES Fundo Social no apoio à inclusão pro-
dutiva rural, no período de 2009 a 2020, com foco na agricultura familiar e, mais re-
centemente, na produção de base agroecológica. Essa atuação esteve alinhada a políticas 
públicas, especialmente federais, e inserida em um contexto de compromissos globais para 
o desenvolvimento sustentável. O artigo apresenta as características gerais e alguns exem-
plos do apoio do Banco, com destaque para a atuação em parceria com entes subnacio-
nais, empresas públicas, fundações empresariais e instituições sem fins lucrativos oriundas 
da sociedade civil organizada, que alavancam recursos e dão mais capilaridade às ações. 
Procura mostrar, ainda, a importância da manutenção desse tipo de apoio pelo BNDES, 
considerando sua aderência à agenda ambiental, social e de governança (ASG), o contexto 
de agravamento das condições socioeconômicas e a necessidade de ampliar a promoção do 
desenvolvimento sustentável no país.

Palavras-chave: Inclusão produtiva rural. BNDES Fundo Social. Agricultura familiar. 
Agroecologia. ASG.

Abstract
This article seeks to register the BNDES Social Fund’s support to rural productive inclusion, from 2009 
to 2020, with a focus on family farming and, more recently, on agroecology. This action was aligned with 
public policies, especially federal ones, and inserted in a context of global commitments for sustainable 
development. The article presents the general characteristics and some examples of the support provided 
by the BNDES, highlighting the work in partnership with subnational entities, public companies, private 
foundations and non-profit institutions from the organized civil society, which leverage resources and 
give more capillarity to actions. It also seeks to show the importance of maintaining this type of support 
by the BNDES, given its adherence to the environmental, social and governance (ESG) agenda, the 
context of worsening socioeconomic conditions and the need to expand the promotion of sustainable 
development in the country.

Keywords: Rural productive inclusion. BNDES Social Fund. Family farming. Agroecology. ESG. 



Inclusão produtiva rural: a trajetória do BNDES Fundo Social de 2009 a 2020

135R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28, n. 56, p. 133-188, dez. 2021

Introdução
A atuação do BNDES no desenvolvimento sustentável integra sua 
finalidade estatutária e está presente de forma transversal ou como 
foco de apoio nos diversos fundos, linhas e produtos do Banco.  
O apoio à inclusão produtiva rural por meio de recursos não reem-
bolsáveis do BNDES Fundo Social, na última década, merece desta-
que entre essas formas de atuação.

Entre os instrumentos financeiros disponíveis, os bancos de desen-
volvimento muitas vezes contam com recursos não reembolsáveis, os 
chamados grants. Esses apoios destinam-se a atividades com externali-
dades positivas relevantes e que não são capazes de se desenvolver es-
pontaneamente a partir da dinâmica das forças de mercado. Em 2017, 
no contexto do planejamento estratégico do BNDES, uma pesquisa 
elaborada pela consultoria Roland Berger com vinte bancos de de-
senvolvimento europeus registrou que 53% deles ofereciam financia-
mento com recursos não reembolsáveis (ALÉM; AZEVEDO, 2018).

A fim de contribuir com as políticas públicas voltadas ao desenvol-
vimento econômico, social e regional, o BNDES conta com quatro 
fundos não reembolsáveis compostos por parte do seu lucro:1

• Fundo de desenvolvimento técnico-científico (BNDES Funtec): 
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) 
executados por instituições científicas e tecnológicas;

1  Conforme definido em estatuto, foram criados: em 1997, o BNDES Fundo Social; em 
2006, o BNDES Funtec; e, em 2008, o BNDES Fundo Cultural e o BNDES Fundo de Es-
truturação de Projetos (FEP).
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• Fundo de Estruturação de Projetos (BNDES FEP): pesquisas 
ou estudos técnicos voltados à estruturação de projetos asso-
ciados a políticas públicas;

• BNDES Fundo Cultural: preservação do patrimônio cultural 
e incentivo à cadeia produtiva da cultura; e

• BNDES Fundo Socioambiental: projetos voltados à geração de 
trabalho e renda, sustentabilidade ambiental, saúde e educação.2

O BNDES Fundo Socioambiental, originalmente BNDES Fundo 
Social, teve sua denominação alterada em maio de 2021 para dar 
destaque ao apoio ao meio ambiente (BNDES, 2021b), presente 
entre os objetos de apoio do fundo desde sua criação. Por ser a 
denominação vigente no período analisado, será utilizada aqui 
BNDES Fundo Social.

Este artigo tem como objetivo registrar e analisar a estratégia de 
atuação do BNDES Fundo Social entre os anos de 2009 e 2020, 
quando predominou o apoio à inclusão produtiva rural, e está di-
vidido em quatro seções, além desta introdução. A primeira seção 
trata dos contornos da atuação, incluindo definições dos conceitos 
de inclusão produtiva, agricultura familiar e produção agroecoló-
gica, e abordando sua importância para a redução da pobreza e a 
preservação do meio ambiente. Inclui também uma reflexão sobre 
o alinhamento dessa estratégia aos principais compromissos globais 
para o desenvolvimento sustentável, em especial a Agenda 2030.

A segunda seção, por sua vez, caracteriza a atuação do BNDES 
Fundo Social, em geral alinhada às políticas públicas federais do 

2  Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/
bndes-fundo-socioambiental/.
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período, com destaque para aquelas conduzidas, à época, pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e pelo Minis-
tério do Desenvolvimento Social (MDS). Apresenta também os 
objetos de apoio, a abordagem territorial, a atuação em parcerias 
e um retrato do fundo em grandes números. A terceira seção 
traz, então, alguns exemplos de projetos apoiados e seus resulta-
dos, embora nem sempre tenha havido avaliações independentes 
e com metodologias uniformes entre os projetos. A quarta e úl-
tima seção apresenta as considerações finais e destaca os desafios 
para o futuro.

Para a elaboração do artigo, foram consultados registros sobre a 
atuação do BNDES Fundo Social no período, incluindo documen-
tos internos do Banco – de planejamento estratégico, relatórios 
anuais, relatórios de análise, relatórios de acompanhamento, docu-
mentos de aprovação de políticas operacionais e relatórios de ava-
liação enviados pelos beneficiários –, além de pesquisas acadêmicas.

Contornos da atuação: 
conceitos, justificativas e 
compromissos globais para o 
desenvolvimento sustentável
Nos documentos internos do BNDES, não foram encontrados re-
gistros relacionados aos fundamentos para a escolha do foco do 
BNDES Fundo Social no apoio à inclusão produtiva rural no perío-
do analisado. No entanto, alguns documentos ligados à análise dos 
projetos apoiados mencionam o alinhamento a políticas públicas 
federais, especialmente aquelas conduzidas, então, pelo MDA e pelo 
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MDS.3 Como será visto mais adiante, essas políticas se alinham aos 
principais compromissos globais para o desenvolvimento sustentá-
vel assumidos pelo país.

A fim de inferir os fundamentos dessa escolha, esta seção busca tra-
zer os conceitos envolvidos na inclusão produtiva rural, mostrando 
que ela se justifica pelo impacto na redução da pobreza com possibi-
lidade de investimentos escaláveis, bem como pelas externalidades 
positivas ligadas à segurança alimentar4 e à qualidade de vida por 
meio da manutenção de comunidades rurais. Quando combinada 
com a produção de base agroecológica, incentivada mais recente-
mente, a inclusão produtiva rural favorece ainda a conservação da 
biodiversidade, com redução de impactos ambientais, restauração 
de ecossistemas degradados e efeitos positivos na mitigação e adap-
tação às mudanças climáticas.

Por fim, a seção traz uma resenha dos principais compromissos 
globais para o desenvolvimento sustentável assumidos pelo Brasil 
desde os anos 1990 e que seguem se renovando, por exemplo, com 
a Agenda 2030 e a Resolução A/RES/72/239 da Organização das 
Nações Unidas (ONU).

3  Essas políticas serão tratadas na segunda seção do artigo, dedicada à caracterização da 
atuação do BNDES Fundo Social.

4  Segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular 
e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras 
da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica 
e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006).
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Inclusão produtiva rural: 
agricultura familiar e produção 
de base agroecológica
O termo inclusão produtiva encontra diversas definições na litera-
tura e pode ser sintetizado como um processo que conduz à forma-
ção de cidadãos integrados ao mundo pelo trabalho, com geração 
estável de renda e autonomia para uma vida digna e saudável. Con-
forme definido na Lei Orgânica de Assistência Social (Loas), pro-
jetos de inclusão produtiva são voltados a populações em situação 
de vulnerabilidade social5 e se caracterizam pelo apoio financeiro e 
técnico a iniciativas que lhes garantam meios e capacidade produ-
tiva e de gestão para atividades que elevem as condições gerais de 
subsistência, a qualidade de vida, a preservação do meio ambiente e 
a organização social (BRASIL, 1993).

As características da vulnerabilidade social nos países em desenvol-
vimento têm levado as iniciativas de inclusão produtiva a se concen-
trarem em atividades rurais. Na América Latina, a taxa de pobreza 
nas áreas rurais alcançou 45,2% em 2018, enquanto na área urbana 
esse percentual era de 26,3% – quase 19 pontos percentuais menor. 
Da mesma forma, a pobreza extrema chegou a 20,0% nas áreas ru-
rais, face a 8,4% nas áreas urbanas, diferença de mais de 11 pontos 
percentuais. A situação é ainda mais dramática em relação a indíge-
nas e afrodescendentes (CEPAL, 2019). No Brasil, embora tenha ha-
vido grande redução da taxa de pobreza nas áreas rurais no período 

5  A vulnerabilidade social é uma zona intermediária, instável, que conjuga a precarieda-
de do trabalho e a fragilidade dos suportes de proximidade (CASTEL, 2013).
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de 1990 a 2014 – de 71% para 29% –, esse percentual ainda é muito 
elevado e voltou a subir nos últimos anos (FAO,  2016, 2018).6

A concentração da pobreza em áreas rurais e a importância de 
políticas de inclusão produtiva para a reversão dessa situação 
também são mencionadas em documentos internos do BNDES, 
ligados aos projetos analisados para a elaboração deste artigo. A 
atuação urbana para o público mais vulnerável, embora meritó-
ria, tem menor impacto sobre a pobreza e demanda políticas mais 
heterogêneas, reduzindo a escala dos projetos. A inclusão produ-
tiva rural, por sua vez, além de apresentar mais oportunidades de 
apoio a empreendimentos coletivos e escaláveis, contribui para a 
qualidade de vida também nos meios urbanos ao reduzir o fluxo 
migratório para as médias e grandes cidades e as metrópoles e a 
consequente sobrecarga de suas infraestruturas de habitação, sa-
neamento e transporte (IBGE, 2015).

Entre as atividades econômicas rurais, que podem incluir, por 
exemplo, o artesanato e o turismo ecológico, o foco se deu sobre a 
agricultura familiar, definida como o conjunto de atividades agro-
pecuárias e, em alguns casos, extrativistas desenvolvidas em pe-
quenas propriedades rurais geridas por famílias que tenham nessas 
atividades sua principal fonte de renda e que constituam a principal 
mão de obra utilizada. A diversidade produtiva também é uma ca-
racterística, pois alia a produção de subsistência à produção desti-
nada ao mercado (BRASIL, 2006).

6  A redução da pobreza no Brasil entre os anos de 2001 e 2012 se deveu, entre outros fa-
tores, à combinação entre a valorização do salário mínimo, programas de transferência de 
renda como o Bolsa Família e programas voltados à agricultura familiar, como o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 
o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) (FAO; IFAD; 
WFP, 2014).
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A agricultura familiar, mais intensiva em mão de obra que a agri-
cultura monocultora voltada à exportação, contribui para a fixação 
das populações no campo. De acordo com o Censo Agropecuário de 
2017, realizado com mais de cinco milhões de propriedades rurais 
de todo o Brasil, a agricultura familiar empregava mais de dez mi-
lhões de pessoas, respondendo por 67% do total de pessoas ocupadas 
na agropecuária (IBGE, [2017]). Ainda de acordo com o censo, a 
agricultura familiar é a base da economia de 90% dos municípios 
brasileiros com até vinte mil habitantes (IBGE, [2017]).

O foco na agricultura familiar se justificaria também pela dimen-
são da segurança alimentar, fator crítico para o desenvolvimento 
sustentável e equitativo, especialmente em momentos de crise no 
mercado global de commodities, quando o preço dos alimentos pode 
restringir seu consumo por grande parte da população. Diferente-
mente das monoculturas voltadas essencialmente ao mercado ex-
terno, a produção agrícola familiar amplia e diversifica a oferta de 
alimentos, garantindo as condições gerais de subsistência, além de 
qualidade nutricional. A diversificação, no entanto, não impede a 
produção em escala e uma participação relevante na produção agrí-
cola nacional. A agricultura familiar respondeu, por exemplo, por 
48% da produção de café e banana, 80% da de mandioca, 69% da 
de abacaxi e 42% da produção de feijão (IBGE, [2017]), e foi fun-
damental para a erradicação da fome e redução da pobreza rural 
no Brasil – que em 2014 deixou de aparecer no Mapa da Fome da 
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO, 2014, 2016).

Embora se relacione diretamente com a agricultura familiar, a pro-
dução agroecológica constitui uma forma específica, que integra os 
conceitos e princípios ecológicos ao manejo dos sistemas agrícolas. 
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A partir dos anos 2000, passou a integrar também as dimensões 
socioeconômica, cultural e sociopolítica. O movimento agroecoló-
gico se fundamenta na valorização da diversidade cultural e bio-
lógica, nos princípios da soberania alimentar7 e na igualdade de 
gênero. Busca conservar e resgatar as variedades agrícolas e os co-
nhecimentos tradicionais dos agricultores locais, além de promover 
o compartilhamento dos saberes entre as comunidades de forma 
participativa (SAMBUICHI et al., 2017).

Ainda na dimensão da segurança alimentar, o apoio à agricultura 
familiar, especialmente a de base agroecológica, é estratégico para 
reverter o avançado estágio de erosão da agrobiodiversidade. Nos 
últimos cem anos, foram perdidas entre 90% e 95% das variedades 
agrícolas mundiais, sobretudo pela substituição das variedades locais 
e tradicionais por outras de alto rendimento (SANTILLI, 2009). Essa 
realidade foi confirmada em recente estudo promovido pela FAO, 
que relata o desaparecimento da diversidade biológica relacionada a 
sistemas alimentares em todo o mundo e a concentração do sistema 
alimentar convencional em um número reduzido de espécies. Embo-
ra existam mais de seis mil espécies de plantas cultivadas para a ali-
mentação, apenas nove representam mais de 66% de toda a produção 
agrícola mundial (BÉLANGER; PILLING, 2019).

A intensidade e a uniformidade genética dos sistemas agrícolas indus-
triais, ao reduzirem a biodiversidade, também os deixam vulneráveis 
a choques de devastação ambiental e a epidemias (FRISON, 2016). 
A produção agrícola familiar, em especial a de base agroecológica, ao 

7  A soberania alimentar incorpora ao direito à segurança alimentar a dimensão de au-
todeterminação dos povos, conferindo aos países a primazia de suas decisões sobre a pro-
dução e o consumo de alimentos, respeitando a diversidade cultural e produtiva local 
(BRASIL, 2006).
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contrário, com suas práticas de manejo, cultivo e seleção de espécies 
desenvolvidas ao longo de milênios, é responsável em grande medida 
pela enorme diversidade de plantas cultivadas e de agroecossistemas 
(SANTILLI, 2009). As vantagens dos sistemas agrícolas diversifica-
dos, no entanto, não são imediatas, dado o tempo necessário para 
recuperar a qualidade e a fertilidade do solo e a biodiversidade em 
sistemas de produção, além dos benefícios esperados de resiliência a 
choques ambientais. Sendo assim, ao se planejar esse tipo de investi-
mento, é necessário ter em mente seu viés de longo prazo, sem deixar 
de atender as demandas e necessidades de curto prazo.

A adoção de políticas que promovam uma agricultura sustentável 
mostra-se urgente também como medida de mitigação dos efeitos 
das mudanças climáticas. O Brasil é o sexto maior poluidor ambien-
tal do mundo. Em 2019, as atividades rurais responderam, direta ou 
indiretamente, por mais de 72% das emissões de gases de efeito estu-
fa do país, sendo 44% delas decorrentes de mudanças de uso da terra 
(que incluem desmatamentos e queimadas realizadas para a expan-
são do cultivo e exploração de madeira) e 28% oriundas da agrope-
cuária, conforme o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções 
de Gases de Efeito Estufa (Seeg), organizado pelo Observatório do 
Clima (ALBUQUERQUE et al., 2020).

Alinhamento aos compromissos 
internacionais relacionados ao 
desenvolvimento sustentável
Desde os anos 1990, o Brasil é signatário de diversos compromissos 
internacionais para o desenvolvimento sustentável. São destaques 
a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climáti-
ca (UNFCCC) e a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), 
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assinadas durante a Rio-92; o Tratado Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura (Tirfaa), assinado em 
2002; e a Agenda 2030 da ONU, lançada em 2015,8 que constituem 
compromissos internacionais atuais, importantes e urgentes para a 
sustentabilidade e a manutenção da vida no planeta.

A conservação da biodiversidade agrícola está presente em alguns 
dos objetivos específicos da CDB, que foi promulgada no Brasil ain-
da no final da década de 1990 por meio do Decreto 2.519, de 16 de 
março de 1998. Em seguida, durante a 5ª Convenção das Partes da 
CDB, realizada em Nairóbi no ano 2000, foi adotada a Decisão V/5, 
que define a diversidade biológica agrícola como aquela que inclui 
todos os componentes da diversidade biológica de relevância para a 
alimentação e a agricultura, sendo essencial para a satisfação das ne-
cessidades humanas básicas de segurança alimentar e subsistência, 
devendo ser gerida por povos indígenas, comunidades tradicionais 
e agricultores locais (UNEP, 2000).

No mesmo sentido, o Tirfaa, assinado em 2002 e promulgado no 
Brasil pelo Decreto 6.476, de 5 de junho de 2008, tem como objeto 
a conservação e o uso sustentável dos recursos fitogenéticos relacio-
nados à alimentação e à agricultura, bem como a repartição justa 
e equitativa dos benefícios derivados de sua utilização, em estreita 
relação com a própria CDB (BRASIL, 2008). O tratado estabelece 
que os países promovam e apoiem os esforços dos agricultores e das 
comunidades locais no manejo e conservação de seus recursos fito-
genéticos para a alimentação e a agricultura.

8  Em continuidade aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos em 2000. 
Disponíveis em: http://www.odmbrasil.gov.br/os-objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio.
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A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da ONU, por 
sua vez, consiste em um pacto global para promover o desenvolvi-
mento sustentável por meio da erradicação da pobreza e promoção 
das necessidades humanas básicas. A agenda apresenta 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS) e 169 metas a serem perseguidos 
por todos os países até 2030, contemplando recomendações concretas 
para a segurança alimentar, saúde, energia, produção e consumo sus-
tentáveis e permitindo uma articulação de trabalhos conjuntos entre 
governos e sociedade civil (ONU, 2020). Dos 17 ODS, sete se relacio-
nam a atividades de apoio à inclusão produtiva rural:

ODS 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em 
todos os lugares.

ODS 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 
a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

ODS 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da 
água e do saneamento para todos.

ODS 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

ODS 12: Assegurar padrões de produção e de consumo 
sustentáveis.

ODS 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança 
climática e seus impactos.

ODS 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da ter-
ra e deter a perda de biodiversidade.
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O apoio à agricultura familiar está especialmente alinhado ao 
ODS 2 e às suas metas 2.3, 2.4 e 2.5, que foram incorporadas pelo 
Brasil nos seguintes termos:

Meta 2.3: Até 2030, aumentar a produtividade agrí-
cola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, 
particularmente de mulheres, agricultores familiares, 
povos e comunidades tradicionais, visando tanto à pro-
dução de autoconsumo e garantia da reprodução social 
dessas populações quanto ao seu desenvolvimento so-
cioeconômico por meio do acesso seguro e equitativo: 
(i) à terra e aos territórios tradicionalmente ocupados;  
(ii) à assistência técnica e extensão rural, respeitan-
do-se as práticas e saberes culturalmente transmi-
tidos; (iii) a linhas de crédito específicas; (iv) aos 
mercados locais e institucionais, inclusive políticas de 
compra pública; (v) ao estímulo ao associativismo e coo-
perativismo; e (vi) a oportunidades de agregação de valor  
e emprego não-agrícola.

Meta 2.4: Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de pro-
dução de alimentos por meio de políticas de pesquisa, de 
assistência técnica e extensão rural, entre outras, visando 
implementar práticas agrícolas resilientes que aumentem a 
produção e a produtividade e, ao mesmo tempo, ajudem  
a proteger, recuperar e conservar os serviços ecossistêmi-
cos, fortalecendo a capacidade de adaptação às mudanças 
do clima, às condições meteorológicas extremas, secas, 
inundações e outros desastres, melhorando progressiva-
mente a qualidade da terra, do solo, da água e do ar.

Meta 2.5: Até 2020, garantir a conservação da diversida-
de genética de espécies nativas e domesticadas de plantas, 



Inclusão produtiva rural: a trajetória do BNDES Fundo Social de 2009 a 2020

147R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28, n. 56, p. 133-188, dez. 2021

animais e microrganismos importantes para a alimentação 
e agricultura, adotando estratégias de conservação ex situ, 
in situ e on farm, incluindo bancos de germoplasma, casas 
ou bancos comunitários de sementes e núcleos de criação e 
outras formas de conservação adequadamente geridos em 
nível local, regional e internacional (IPEA, 2019).

Em dezembro de 2017, a Assembleia Geral das Nações Unidas 
aprovou a resolução A/RES/72/239, em que proclama o período de 
2019-2028 como a Década das Nações Unidas para a Agricultura 
Familiar (UN, 2017). O documento reconhece o papel da agricultu-
ra familiar para garantir a segurança alimentar e nutricional global, 
a erradicação da pobreza e da fome, a conservação da biodiversi-
dade, a manutenção do meio ambiente sustentável, o controle dos 
fluxos migratórios, a conservação do patrimônio histórico, cultural 
e natural, o combate às mudanças climáticas e a capacidade de resi-
liência e adaptação a seus impactos negativos.

A resolução conclama os representantes da FAO e do Fundo Inter-
nacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida) a liderarem a déca-
da, em colaboração com outras organizações relevantes do sistema 
ONU, e incentiva todos os Estados e governos a desenvolverem e 
implementarem políticas públicas voltadas ao fortalecimento da 
agricultura familiar (UN, 2017).

Portanto, é possível dizer, em análise retrospectiva, que a atua-
ção do BNDES Fundo Social no período mostrou-se alinhada aos 
principais compromissos internacionais relacionados ao desen-
volvimento sustentável, incluindo os mais recentes, o que confir-
ma a necessidade e a importância da continuidade e da ampliação 
do apoio ao tema.
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BNDES Fundo Social: 
características gerais do apoio  
à inclusão produtiva rural
O Estatuto do BNDES prevê, desde 1997, entre as atividades a se-
rem realizadas para o alcance de suas finalidades institucionais, 
aplicações não reembolsáveis em projetos sociais nas áreas de 
geração de emprego e renda, meio ambiente, recursos hídricos, 
desenvolvimento rural e outras vinculadas ao desenvolvimento 
regional (BNDES, 2021d; BRASIL, 1997). O BNDES Fundo So-
cial foi criado, no mesmo ano, para apoiar projetos com foco 
na “população carente, nos segmentos de geração de emprego 
e renda, serviços urbanos, saúde, educação e desporto, justiça, 
alimentação, habitação, meio ambiente, cultura, desenvolvimen-
to rural e outras ligadas ao desenvolvimento regional e social” 
(BNDES, 1997).

Ao longo de sua trajetória, o fundo sofreu algumas alterações, 
mas sempre manteve o apoio à geração de emprego e renda, 
ao meio ambiente e ao desenvolvimento regional e social. Ape-
sar da diversidade do apoio, observou-se, no período de 2009 a 
2020, presença relevante de projetos voltados à inclusão produ-
tiva rural, em especial por meio do fortalecimento da agricul-
tura familiar e, em diversos casos, da produção agroecológica. 
Conforme o Gráfico  1, a maior parte dos recursos do BNDES 
Fundo Social desembolsados no período foi destinada à inclu-
são produtiva rural.
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Gráfico 1 • Distribuição do desembolso do BNDES Fundo Social por 
objetos de apoio – 2009 a 2020 (%)
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8%

42%

28%

Empreendimentos coletivos 
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Desembolso total: 
R$ 1,1 bilhão

Empreendimentos 
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Tecnologia social da 
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Outros

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

A inclusão produtiva representou 72% do R$ 1,1 bilhão de recur-
sos do BNDES Fundo Social desembolsados no período, sendo 8% 
para a urbana e 64% para a rural – e, no âmbito desta última, 42% 
para tecnologias sociais e 22% para empreendimentos coletivos.9 
O apoio à inclusão urbana foi direcionado principalmente a coo-
perativas de catadores de materiais recicláveis, em parceria com 
administrações municipais.

Esta seção busca, então, caracterizar de forma geral a atuação do 
BNDES Fundo Social na inclusão produtiva rural nesse período, 
incluindo o alinhamento às políticas públicas federais, os obje-
tos de apoio, a abordagem territorial e a atuação em parcerias.

9  Esses objetos de apoio serão explicados mais adiante.
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Alinhamento a políticas 
públicas federais
Documentos internos do BNDES, como relatórios de análise e acom-
panhamento relativos aos projetos destacados neste artigo, citam o 
alinhamento a políticas públicas estaduais e federais de combate à 
pobreza e garantia da segurança alimentar da população rural. Em 
muitas dessas operações, o apoio foi precedido por uma articulação 
institucional entre o BNDES e os diversos órgãos dos governos esta-
duais e federais responsáveis por essas políticas, com destaque para 
o MDS e o MDA, que firmaram acordos de cooperação com o Banco 
no período (MINEIRO; FUCHS; CARVALHO, 2011).

Entre as políticas públicas federais, destacam-se as relacionadas ao 
apoio à agricultura familiar, como o Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar (Pronaf), voltado à geração de tra-
balho e renda por meio do financiamento de atividades e serviços 
rurais agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em estabe-
lecimento rural ou em áreas comunitárias próximas (BCB, 1995); 
o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que envolve com-
pras públicas de alimentos da agricultura familiar para distribuir 
a populações em situação de insegurança alimentar e nutricional 
(BRASIL, 2003); e o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(Pnae), que oferece alimentação escolar e ações de educação alimen-
tar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica 
pública, com no mínimo 30% de seu valor investido na compra di-
reta de produtos da agricultura familiar (BRASIL, 2009a). Embora 
os projetos apoiados pelo BNDES Fundo Social não estivessem di-
retamente relacionados a essas políticas, incluíram iniciativas que 
complementaram e/ou fortaleceram seus objetivos.
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A partir de 2011, a atuação do BNDES Fundo Social se alinhou ao 
Plano Brasil sem Miséria, instituído por meio do Decreto 7.492, de  
2 de junho de 2011, com o objetivo de “superar a situação de ex-
trema pobreza da população em todo o território nacional, por 
meio da integração e articulação de políticas, programas e ações”. 
O programa se dividia em três eixos de atuação: garantia de renda, 
acesso a serviços públicos e inclusão produtiva (BRASIL, 2011a). 
Em conformidade com as diretrizes e objetivos do Plano Brasil 
sem Miséria, foi instituído no mesmo ano o Programa Nacional 
de Universalização do Acesso e Uso da Água (Água para Todos), 
com o objetivo de “promover a universalização do acesso à água 
em áreas rurais para consumo humano e para a produção agrícola 
e alimentar, visando ao pleno desenvolvimento humano e à segu-
rança alimentar e nutricional de famílias em situação de vulne-
rabilidade social” (BRASIL, 2011b). O projeto teve como um dos 
eixos o Programa Cisternas (BRASIL, 2013), que norteou uma das 
principais iniciativas do BNDES Fundo Social no período analisa-
do: o apoio às tecnologias sociais de acesso à água.

Para o enquadramento do público-alvo da atuação na agricultura fa-
miliar, o BNDES Fundo Social utilizou como referência a Lei 11.326, 
de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formula-
ção da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimen-
tos Familiares Rurais. A lei define como agricultor e empreendedor 
familiar rural aquele que pratica suas atividades no meio rural e que 
tem parcela significativa de seu rendimento familiar oriundo dessas 
atividades, em áreas de até quatro módulos fiscais, com direção e 
mão de obra predominantemente familiares. A lei inclui também 
entre seus beneficiários povos e comunidades tradicionais, contem-
plando silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, povos 
indígenas e quilombolas (BRASIL, 2006).
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Como forma de verificar o atendimento aos critérios da legisla-
ção, em diversos projetos apoiados pelo fundo, utilizou-se a De-
claração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (DAP), porta de entrada do agricultor fa-
miliar às políticas públicas de incentivo à produção e geração de 
renda (BRASIL, 2017).10 Além da DAP, para algumas iniciativas, 
o critério de enquadramento do público-alvo para recebimento 
do apoio foi o Cadastro Único para Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico), principal instrumento de identifica-
ção e caracterização da situação socioeconômica das famílias de 
baixa renda que residem em território nacional. A inscrição no  
CadÚnico permitia a essas famílias o acesso aos programas so-
ciais do Governo Federal, como o Bolsa Família, a Tarifa Social 
de Energia Elétrica, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), 
assim como o Programa Cisternas (BRASIL, 2007).

Já a atuação do BNDES Fundo Social voltada à agroecologia ocor-
reu em alinhamento com a Política Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica (Pnapo), que tem por objetivo:

integrar, articular e adequar políticas, programas e ações 
indutoras da transição agroecológica e da produção orgâ-
nica e de base agroecológica, contribuindo para o desen-
volvimento sustentável e a qualidade de vida da população, 
por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da 
oferta e consumo de alimentos saudáveis (BRASIL, 2012). 

As diretrizes da Pnapo são a promoção da soberania e segurança 
alimentar e nutricional e do uso sustentável dos recursos naturais, 

10  Em 2021, a DAP foi substituída pelo Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) 
para fins de acesso às políticas públicas voltadas à agricultura familiar (BRASIL, 2021).
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dos sistemas justos e sustentáveis de produção, distribuição e 
consumo de alimentos; a conservação dos ecossistemas naturais 
e recomposição dos ecossistemas modificados; a valorização da 
agrobiodiversidade e dos produtos da sociobiodiversidade; e o es-
tímulo às experiências locais de uso e conservação dos recursos 
genéticos vegetais e animais (BRASIL, 2012).

Objetos de apoio e 
abordagem territorial
Nas situações de pobreza, a produtividade do trabalho pode ser 
ampliada com base em investimentos relativamente modestos 
(JAZAIRY et al., 1992). Assim, o apoio do BNDES Fundo Social 
dirigiu-se, no período em tela, predominantemente ao fortaleci-
mento dos agricultores familiares, por meio de dois objetos de 
apoio não reembolsável:

• investimentos em capital fixo e capital humano associados a 
empreendimentos coletivos das cadeias produtivas da agri-
cultura familiar, em etapas que vão desde a produção até a 
comercialização dos produtos; e

• reaplicação de tecnologias sociais que aumentem a produtivi-
dade de forma sustentável, com segurança hídrica e alimentar.

Tecnologia social é um conjunto de técnicas e metodologias, desen-
volvidas e/ou aplicadas na interação com a população (e por ela apro-
priadas), que representam soluções para a inclusão social e melhoria 
das condições de vida (INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL, 
2017). São exemplos de tecnologia social as cisternas, as placas sola-
res, os bancos de sementes, as fossas sépticas e as mandalas de pro-
dução agroecológica integrada e sustentável (Pais). A reaplicação das 
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tecnologias sociais é possível em larga escala por seu baixo custo uni-
tário e pela relativa homogeneidade na operacionalização.

Tendo em vista que se dirige ao público vulnerável, o apoio não 
reembolsável atua em nichos de expansão e atividades estruturan-
tes, nos quais o crédito oneroso ainda não é acessível para dar sus-
tentabilidade às atividades produtivas no curto prazo. De qualquer 
forma, o potencial de sustentabilidade financeira é um dos crité-
rios de análise dos projetos, considerando que o apoio financeiro 
não reembolsável, associado à assistência técnica e à capacitação em 
gestão e comercialização, é um instrumento para levar a população 
em situação de vulnerabilidade social a cruzar a fronteira de eman-
cipação, tornando-a apta a tomar crédito oneroso no médio prazo.

A rentabilidade dos investimentos nos ambientes em que predo-
mina a pobreza rural depende, ainda, da capacidade que terão os 
beneficiários de alterar a maneira como se relacionam com a socie-
dade civil e os setores público e privado de um mesmo território. O 
chamado capital social diz respeito a características da organização 
social, como redes, normas e confiança, que facilitam a coordenação 
e a cooperação para benefício mútuo, potencializando os resultados 
do investimento em capital físico e humano (PUTNAM, 2006).

Nesse sentido, a atuação do BNDES Fundo Social foi inserida em uma 
abordagem territorial, com ganhos de escala da atuação em redes locais 
ou regionais, que envolvem transferência de conhecimento, integra-
ção logística e de comercialização e integram diferentes instituições, a 
exemplo de entidades representativas dos agricultores familiares, ins-
tituições de pesquisa, extensão rural, órgãos federais e estaduais. Além 
disso, buscou-se a priorização de territórios vulneráveis (como áreas 
rurais expostas às consequências das mudanças climáticas) e territórios 
com potencial de dinamização da produção e comercialização local.
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Atuação em parcerias
Até o ano de 2008, o BNDES Fundo Social apoiava diretamente os 
projetos com as organizações beneficiárias finais. A fim de ampliar 
a escala e o impacto do apoio, passou a operar por meio de parce-
rias com instituições públicas e instituições de direito privado sem 
fins lucrativos que aportassem recursos de contrapartida e/ou de-
monstrassem experiência na seleção e no acompanhamento de pro-
jetos de desenvolvimento rural sustentável para inclusão produtiva 
de populações em situação de vulnerabilidade social (MINEIRO; 
FUCHS; CARVALHO, 2011).

A atuação conjunta ampliou a escala do apoio, uma vez que deu maior 
capilaridade à atuação e, na maioria dos casos, contou com aporte 
de recursos de parceiros na mesma proporção que o do BNDES, 
multiplicando o efeito dos desembolsos do Banco (Figura 1).

Figura 1 • Área de abrangência territorial do apoio do BNDES Fundo 
Social – inclusão produtiva

Inferior ao IDH médio nacional Igual ou superior ao IDH médio nacional 
Municípios com projetos de inclusão produtiva 

Apoio direto (contratos 2006 a 2008) Parcerias (contratos 2009 a 2020)

Fonte: Elaboração própria com base em dados do BNDES.



Maria Julia Pinho, Raquel Zanon, Beatriz Meirelles e Patricia Ribeiro

156  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28 n. 56, p. 133-188, dez. 2021

Entre 2007 e 2008, foram desembolsados R$ 6 milhões anuais para 
um total de 28 projetos de inclusão produtiva. Já de 2009 a 2020, 
em média, foram desembolsados R$ 64 milhões anualmente, tota-
lizando R$ 767 milhões em recursos do BNDES Fundo Social no 
período, dos quais R$ 683 milhões destinados à inclusão produtiva 
rural. Parte dos contratos contou com contrapartida de parceiros, 
que aportaram mais de R$ 340 milhões nos projetos, levando a um 
valor total investido em inclusão produtiva que superou R$ 1,1 bi-
lhão no período. Foram apoiados, assim, mais de 1,5 mil projetos e 
46 mil unidades de tecnologias sociais em 30% dos municípios bra-
sileiros, beneficiando cerca de 430 mil pessoas.11

Os parceiros/interlocutores, por sua vez, vão desde entes subnacio-
nais e empresas públicas a fundações empresariais e instituições sem 
fins lucrativos oriundas da sociedade civil organizada. Conforme o 
Gráfico 2, a maior parte dos desembolsos para a inclusão produtiva 
rural foi destinada a contratos com institutos e fundações empresa-
riais (44%) e instituições sem fins lucrativos oriundas da sociedade 
civil organizada (37%), ficando os apoios diretos a cooperativas, en-
tes subnacionais e empresas públicas com o total de 20%.

11  Dados extraídos do Relatório ACES e do Sistema de Operações (sistemas do BNDES). 
O número de beneficiários é estimado com base nas informações recebidas dos parceiros, 
de acordo com suas metodologias, nem sempre homogêneas. Para cada família beneficiada, 
em geral, utiliza-se como referência a média de quatro pessoas.
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Gráfico 2 • Distribuição do desembolso do BNDES Fundo Social para a 
inclusão produtiva rural por tipo de parceiro – 2009 a 2020 (%)
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Outras entidades sem �ns lucrativos

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

BNDES Fundo Social: iniciativas 
e programas apoiados
Nesta seção, são apresentados alguns projetos voltados ao fortale-
cimento da agricultura familiar e de base agroecológica que repre-
sentam diferentes estratégias e interlocutores. As estratégias variam 
em função da modalidade de apoio, seja realizado diretamente, por 
meio de chamadas públicas ou de premiações, e das próprias carac-
terísticas das iniciativas apoiadas.

A seguir, serão apresentados alguns exemplos por tipo de parceiro/
interlocutor, escolhidos com base na inovação envolvida nas estra-
tégias. Ao fim, são destacados o Programa Cisternas, pela escala, e 
o Prêmio BNDES de Sistemas Agrícolas Tradicionais (SAT), pela 
visibilidade. Cada exemplo busca trazer algumas avaliações de re-
sultado, embora nem sempre independentes ou com metodologias 
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uniformes para os diferentes projetos. Entre as obrigações assumidas 
contratualmente pelos parceiros estava a realização de um relatório 
de avaliação. Algumas operações contaram também com avaliação 
externa, realizada pelo BNDES ou contratada por parceiros.

Parcerias com entes 
subnacionais: estados
Desde 2009, foram firmados contratos com nove estados para apoio 
a projetos de inclusão produtiva rural de associações e cooperativas 
de agricultores familiares. Com essa atuação, buscou-se fomentar a 
estruturação e o fortalecimento de empreendimentos coletivos por 
meio de: (i) investimento na infraestrutura de produção agrícola;  
(ii) investimento em processos de agroindustrialização, beneficiamen-
to e armazenamento; (iii) fomento a estratégias de comercialização; e 
(iv) capacitação em gestão e operacionalização dos empreendimentos.

Nesse período, o desembolso do BNDES Fundo Social chegou a 
R$ 70 milhões, com contrapartida dos estados em igual ou maior 
valor que o desembolsado pelo BNDES, alcançando 490 projetos e 
setenta mil beneficiários.

Tabela 1 • Parcerias entre BNDES Fundo Social e estados entre 2009 e 2020

Estado Valor desembolsado  
pelo BNDES  

(em R$ milhões)

Projetos apoiados
(recursos BNDES + 

contrapartida)*

Alagoas 1,8 15

Bahia 10,1 134

Ceará 3,8 53

Espírito Santo 1,6 15

Paraíba 4,3 24

Piauí 0,8 19

(continua)
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(continuação)

Estado Valor desembolsado  
pelo BNDES  

(em R$ milhões)

Projetos apoiados
(recursos BNDES + 

contrapartida)

Rio Grande do Sul 33,1 155

Santa Catarina 9,7 40

Sergipe 3,8 35

Total 69,8 490

Fonte: Elaboração própria com base em dados do BNDES. * A quantidade de projetos apoiados não 
considera projetos cancelados e/ou com recursos de volvidos e pode ser alterada, tendo em vista que 
a maioria das operações ainda não foi finalizada. 

Uma parceria inovadora se deu com o estado da Bahia, por meio 
da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), con-
templando mais de 130 projetos em 85 municípios e 19 mil be-
neficiários. Os editais de seleção dos projetos tiveram diferentes 
formatos e foram aperfeiçoados pela estrutura de governança in-
tersetorial, que incluía um comitê gestor e um comitê avaliador e 
de apoio, compostos por representantes de diferentes órgãos ges-
tores de políticas e ações voltados à economia solidária e à agri-
cultura familiar.

A avaliação dos resultados, elaborada pela Universidade Fede-
ral do Recôncavo da Bahia (UFRB) a partir de entrevistas com 
beneficiários de uma amostra de 54 projetos, foi apresentada ao 
BNDES em agosto de 2021 (BAHIA, 2021) e deve ser publicada 
em livro eletrônico. A grande maioria dos entrevistados (80,7%) 
afirmou que os projetos ajudaram a superar parcialmente ou in-
tegralmente a baixa qualificação técnica das equipes vinculadas 
aos empreendimentos, notadamente na área de produção. Para 
isso, muitas associações contaram com suporte em capacitação 
promovido por instituições como o Serviço Brasileiro de Apoio 
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às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), universidades e insti-
tutos federais, assim como organizações de assistência técnica e 
extensão rural. Nesse sentido, 72,2% dos empreendimentos efeti-
varam, após implementação dos projetos, parcerias técnicas com 
diferentes instituições, visando, por exemplo, a melhoria do pro-
cesso produtivo.

Um ponto de atenção indicado por metade das organizações fo-
ram os atrasos nos desembolsos em função da dificuldade de cum-
prir os procedimentos burocráticos estabelecidos pela governança 
CAR/BNDES. Entre as recomendações para um novo apoio, o re-
latório propõe: (i) ações direcionadas à priorização de mulheres e 
jovens em cargos de gestão nas organizações; (ii) capacitação em 
manejo de insumos na perspectiva de redução de danos ambien-
tais e ecológicos; e (iii) ampliação de redes para a produção e co-
mercialização conjuntas.

Outra atuação relevante ocorreu no Rio Grande do Sul, que con-
tou com a estrutura existente no estado: o Fundo de Terras do 
Rio Grande do Sul (Funterra/RS), o Fundo Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper) 
e a gestão financeira pelo Badesul. Seguindo a experiência desse 
estado, o Espírito Santo criou um fundo para atuar em parceria 
com o BNDES – o Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar 
(Funsaf) –, de forma que o Banco pode ser considerado também 
um indutor de políticas públicas.
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Parceria com empresas públicas: 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab)
Em dezembro de 2012, o BNDES firmou parceria com a Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) para apoiar projetos voltados a 
fortalecer cooperativas e associações de pequenos produtores rurais 
para o fornecimento de alimentos no âmbito do PAA e do Pnae. O 
público-alvo também se inseria na Política de Garantia de Preços Mí-
nimos para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio), que busca 
trazer valor econômico à floresta preservada e fortalecer a manuten-
ção das populações tradicionais em seus territórios (BRASIL, 2009b).

O apoio se deu por meio de investimentos, no valor de até  
R$  70 mil por projeto, voltados à estruturação de circuitos de 
produção, beneficiamento, processamento, armazenamento e co-
mercialização. Foram desembolsados mais de R$ 13 milhões para 
281 projetos selecionados em dois editais.

A Conab avaliou uma amostra de 48 projetos, o que corresponde 
a 17% do total, selecionados em 47 municípios, de 15 diferentes es-
tados, em todas as regiões do país. A Tabela 2 resume o resultado 
desse levantamento, baseado em entrevistas com os agricultores fa-
miliares beneficiados.

Tabela 2 • Resultado da avaliação realizada pela Conab

Produção Renda Associados

Projetos % Projetos % Projetos %

Aumentou 40 83 44 92 34 70,83

Permaneceu 3 6 1 2 9 18,75

Reduziu 2 4 2 4 2 4,17

(continua)
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(continuação)

Produção Renda Associados

Projetos % Projetos % Projetos %

Não informado 3 6 1 2 3 6,25

Total da 
amostra

48 100 48 100 48 100

Fonte: Elaborado pelo BNDES a partir de Relatório de Avaliação encaminhado pela Conab.

Entre os benefícios relatados pelas organizações apoiadas, a melho-
ria na logística foi o de maior destaque, seguida da melhoria nas 
condições de armazenamento da produção. Os resultados revelam 
efeitos positivos para os grupos apoiados, entretanto, o suporte não 
teve continuidade. Uma das dificuldades enfrentadas em sua execu-
ção foi a falta de recursos da Conab para acompanhar a execução 
dos projetos.

Parceria com institutos e fundações 
empresariais: Fundação Banco do Brasil
Entre os institutos e fundações empresariais parceiras, destaca-se  
a Fundação Banco do Brasil (FBB) com o maior volume de re-
cursos e a maior capilaridade, focada em projetos e tecnologias 
sociais voltados à inclusão produtiva e ao desenvolvimento sus-
tentável. Os dois principais eixos de atuação da parceria são o 
apoio a iniciativas de estruturação de empreendimentos coletivos 
em cadeias produtivas da agricultura familiar e a reaplicação de 
tecnologias sociais. A atuação conjunta entre o BNDES e a FBB 
começou ainda em 2009 e foi renovada até 2015, quando o último 
contrato de parceria no período analisado foi assinado.

Os investimentos nas cadeias produtivas da agricultura familiar 
se deram, principalmente, na implantação de pequenas unidades 
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agroindustriais e na oferta de assistência técnica e de gestão para 
cooperativas. Nesse eixo, houve duas iniciativas inovadoras que me-
recem destaque: o Programa Ecoforte Redes e o Edital Juventude 
Rural, realizados no âmbito de políticas públicas do Governo Fede-
ral, que serão brevemente descritos a seguir.

No eixo das tecnologias sociais, houve apoio específico para a 
reaplicação de cisternas de segunda água no semiárido – o que, 
devido à escala, será abordado no item sobre o Programa Cis-
ternas ao final desta seção. Houve ainda projetos voltados à 
reaplicação de tecnologias sociais diversas, que também serão 
descritos a seguir. No total, excluído o apoio às cisternas, foram 
desembolsados R$  108,4 milhões do BNDES Fundo Social no 
âmbito das parcerias com a FBB para a inclusão produtiva rural, 
distribuídos conforme o Gráfico 3.

Gráfico 3 • Distribuição do desembolso do BNDES Fundo Social 
para a inclusão produtiva rural por meio da parceria com a FBB – 
2009 a 2020 (%)

65%

15%

18%

2%

Tecnologias sociais

Desembolso total: 
R$ 108,4 milhões

Outras iniciativasEcoforte Juventude rural

Fonte: Elaboração própria com base em dados do BNDES.
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Vale mencionar que a parceria com a FBB se estendeu também ao 
Fundo Amazônia, que, até 2020, havia desembolsado R$ 19,5 milhões 
para essa iniciativa, com uma contrapartida da FBB equivalente a 
66,7%. No caso do Programa Ecoforte Redes, conforme será relatado, 
houve atuação conjunta dos dois fundos.

Programa Ecoforte Redes

Essa iniciativa integrou o Programa de Fortalecimento e Am-
pliação das Redes de Agroecologia, Extrativismo e Produção 
Orgânica (Ecoforte),12 no âmbito da Pnapo. A criação desse 
programa foi resultado do reconhecimento da importância das 
redes de agroecologia para o desenvolvimento das políticas pú-
blicas voltadas ao fomento à transição agroecológica nos territó-
rios (MARTINS; SAMBUICHI, 2019).

O programa teve amplo reconhecimento por parte das organizações 
apoiadas e foi incluído entre as 51 políticas mundiais indicadas ao 
Prêmio Internacional de Política para o Futuro (Future Policy Award, 
tradução livre) 2018, cujo tema era Scaling up agroecology, organizado 
pelo World Future Council, pela FAO e pela International Federa-
tion of Organic Agriculture Movements (IFOAM – Organics Inter-
national). Essa edição do prêmio tinha como foco políticas capazes 
de gerar transformações na produção e no consumo de alimentos, ex-
pandindo as abordagens agroecológicas, e contemplou a Pnapo com 
o prêmio prata (WORLD FUTURE COUNCIL, 2018).

12  Instituído por um Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o BNDES, 
Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil, Secretaria Geral da Presidência da  
República (SG/PR), MDA, MDS, Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério 
do Trabalho e Previdência Social (MTPS), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), Conab e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
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O Ecoforte Redes, operacionalizado por meio de editais lançados 
pela FBB no âmbito da parceria com o BNDES Fundo Social e o 
Fundo Amazônia, estava voltado a projetos apresentados por redes 
de agroecologia e destinados à estruturação de unidades de refe-
rência (UR) na produção sustentável. As URs são locais de insta-
lação e/ou demonstração de técnicas, processos, metodologias ou 
sistemas produtivos em que são realizadas atividades de troca de 
conhecimento e disseminação de experiências sobre o manejo sus-
tentável de produtos da sociobiodiversidade. As redes, por sua vez, 
são formadas por um conjunto de organizações que atuam em um 
território e que interagem por meio de dinâmicas participativas, 
de caráter cooperativo, visando fortalecer a produção orgânica, de 
base agroecológica e extrativista. A instituição de URs foi uma im-
portante inovação para permitir que as redes fossem apoiadas de 
forma específica, adaptada às suas necessidades, e que fosse possível 
incluir em um mesmo apoio investimentos em capital físico, capaci-
tação, tecnologias sociais ou beneficiamento de produtos.

O apoio se deu por meio de três editais, que selecionaram 55 proje-
tos apresentados por redes de agroecologia, contemplados com um 
investimento total de cerca de R$ 52 milhões, sendo R$ 20 milhões 
do BNDES Fundo Social, R$ 30 milhões da FBB e R$ 2 milhões do 
Fundo Amazônia. O primeiro edital foi lançado em 2014 e os outros 
dois em 2017, envolvendo tanto o apoio a novas redes como a em-
preendimentos relacionados às redes apoiadas no primeiro edital.

Avaliação do Ecoforte Redes

O Programa Ecoforte Redes também incluiu um projeto de ava-
liação e disseminação de conhecimentos obtidos com a iniciativa, 
desenvolvido pela Articulação Nacional de Agroecologia (ANA). 
A proposta contemplou a sistematização da experiência das redes 
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apoiadas no âmbito do primeiro edital, a fim de documentar suas 
práticas para reaplicação, culminando na publicação de um livro e 
de uma coletânea de boletins informativos sobre tecnologias sociais 
em agroecologia (SCHMITT et al., 2020).

A pesquisa, realizada com 25 das 28 redes, indica que foram be-
neficiadas, direta e indiretamente, mais de 23  mil pessoas, sendo 
majoritária a participação de jovens e mulheres. Foram desenvolvi-
das e/ou implementadas mais de mil URs, entre quintais e hortas 
agroecológicas, produção agroecológica de animais, armazenamen-
to, produção e conservação de sementes e sistemas agroflorestais.

Um importante benefício observado foi a sinergia do apoio com 
as políticas públicas. As URs associadas à produção agroecológi-
ca estimularam a comercialização da produção excedente para os 
mercados institucionais do PAA e do Pnae. Também se observou 
a diversificação de produtos, o resgate de técnicas tradicionais e 
de materiais genéticos adaptados, o aumento de canais de comer-
cialização e de volume de vendas, a ampliação da renda familiar, o 
desenvolvimento de novos mercados, o estímulo à adoção de pro-
cessos de governança participativa, o fortalecimento do capital so-
cial e o fortalecimento da autonomia e da participação de jovens e 
mulheres na produção.

A pesquisa revelou ainda que a introdução de práticas agroecoló-
gicas proporcionou a diversificação e o aumento da escala de pro-
dução, impulsionando processos de beneficiamento e a busca por 
novos canais de comercialização pelas redes, gerando um círculo 
virtuoso nos territórios. Para os editais lançados em 2017, cujos pro-
jetos seguem em andamento, está prevista uma avaliação a ser con-
duzida pela própria FBB.
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Houve ainda uma pesquisa qualitativa para compreender como 
as expectativas e demandas da sociedade civil para apoio e for-
talecimento das redes de agroecologia nos territórios foram 
internalizadas na primeira edição do Ecoforte Redes, baseada 
em entrevistas semiestruturadas com atores-chave e análise do-
cumental. Como principais resultados, a pesquisa destaca que 
foram abrangidas atividades consideradas relevantes para o for-
talecimento, como aquelas voltadas a sua mobilização e dinâ-
mica das redes, à formação e assistência técnica, bem como ao 
apoio à diversidade, com representações de povos e comunidades 
tradicionais, jovens e mulheres. Na opinião dos entrevistados, a 
ampliação do programa foi considerada fundamental para o for-
talecimento de um número maior de redes e da própria Pnapo 
(MARTINS; SAMBUICHI, 2019). Entre os pontos negativos, os 
participantes apontaram algumas dificuldades burocráticas re-
lacionadas às regras dos editais, como a obrigatoriedade de 50% 
de gastos em investimentos fixos. Como sugestões de melhoria, 
os entrevistados citaram o aumento do volume de recursos e 
do tempo de execução dos projetos, que foi previsto pelo edital 
como sendo de 24 meses.

Edital Juventude Rural

Também merece destaque o edital Juventude Rural, realizado em 
parceria com a FBB e o MDA. Visando fortalecer as condições 
de permanência dos jovens no campo, o apoio contemplou cin-
quenta projetos de empreendimentos econômicos coletivos de 
jovens, com idade entre 15 e 29 anos, com R$ 7,8 milhões de-
sembolsados, sendo R$ 2,5 milhões do BNDES Fundo Social e  
R$ 5,3 milhões da FBB.
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A avaliação do edital realizada pela FBB identificou os seguintes 
resultados:

• incremento na renda: 74% de aumento real, sendo que 65% 
consideraram que a renda aumentou devido ao apoio do 
Juventude Rural;

• jovens atuando na gestão dos empreendimentos: 60% partici-
pam da gestão do empreendimento com autonomia e 40% são 
responsáveis pela gestão dos empreendimentos;

• jovens capacitados: 65% do total de jovens apoiados recebe-
ram capacitação; e

• permanência no meio rural: 97% têm interesse em permane-
cer no campo e 3,4% dos entrevistados retornaram ao campo.

Reaplicação de tecnologias sociais

A FBB é uma das principais instituições do país no apoio a tecnolo-
gias sociais. A fundação realiza uma premiação bianual para identi-
ficar, reconhecer e difundir tecnologias sociais e mantém um banco 
de dados com as informações sobre as tecnologias sistematizadas –  o 
Banco de Tecnologias Sociais (BTS).13

Os contratos firmados entre 2009 e 2013 com a FBB viabilizaram o 
desembolso de R$ 49 milhões do BNDES Fundo Social para a implan-
tação de mais de 15 mil unidades de tecnologias sociais, beneficiando 

13  Disponível em: https://transforma.fbb.org.br/.
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diretamente cerca de 60 mil pessoas.14 Essas tecnologias são brevemen-
te definidas a seguir e podem ser encontradas no BTS da FBB:

• Produção agroecológica integrada sustentável (Pais): horta 
em formato circular, irrigada por gotejamento e com gali-
nheiro central para fornecimento de adubo orgânico. Visa 
subsistência e comercialização do excedente.

• Fossas sépticas biodigestoras: tratamento do dejeto humano e 
da produção de adubo orgânico líquido, eliminando as fossas 
negras, responsáveis pela contaminação do lençol freático.

• Cisternas de segunda água: captação, armazenamento e manejo 
de água para uso na produção de alimentos em propriedades ru-
rais no semiárido, ocupadas por famílias inscritas no CadÚnico  
e que já tenham acesso à água para consumo próprio.

• Barraginhas: pequenos açudes que diminuem os danos am-
bientais, principalmente a erosão e o assoreamento.

• Balde cheio: técnicas de produção intensiva e instrumentos 
de controle gerencial capazes de promover significativo au-
mento de produtividade para os produtores de leite.

• Placas solares: equipamentos que convertem a luz do sol em 
energia elétrica.

14  Esses valores não consideram as iniciativas de apoio exclusivo a cisternas (inseridas no 
tópico específico), o roteiro para elaboração de projetos na Bacia do Rio Doce, de 2016, e 
o edital de apoio à reaplicação de tecnologias sociais, lançado em 2018, por falta de dados 
sistematizados desagregados.
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Parcerias com entidades sem fins 
lucrativos – Projeto Semiárido 
Produtivo/IRPAA
Entre as iniciativas com entidades sem fins lucrativos, destaca-se o 
apoio ao Projeto Semiárido Produtivo, desenvolvido pelo Institu-
to Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), que 
tinha como objetivo promover a segurança alimentar e aumentar 
a renda dos produtores a partir do fortalecimento de unidades pro-
dutivas familiares em convivência com o semiárido.

O projeto buscou apoiar a agricultura familiar, promovendo 
a melhoria da produção agropecuária – tanto para subsistência 
quanto para a comercialização – em 63 comunidades de 27 mu-
nicípios do semiárido brasileiro, divididos em quatro territórios, 
denominados núcleos de execução de projeto (NEP): (i) Sergipe e 
Alagoas; (ii) Pernambuco; (iii) Piauí; e (iv) Bahia. Além da oferta 
de assistência técnica e extensão rural (Ater) e de atividades de 
formação, foram estruturados 104 projetos produtivos, com in-
vestimentos nas unidades de produção familiar em kits produtivos 
(como galinheiros, pocilgas, apiários, hortas e apriscos). Ao todo, 
foram beneficiadas quatrocentas famílias com um desembolso de 
R$ 4,6 milhões.

Avaliação do projeto Semiárido Produtivo

Os resultados do apoio às unidades de produção familiar no semiá-
rido foram levantados pelo IRPAA, com dados de produção e renda 
apurados nos anos de 2018 e 2019. A renda das famílias aumentou 
em todos os NEPs, conforme a Tabela 4.
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Tabela 4 • Variação da renda familiar medida pelo IRPAA nos NEPs do 
projeto Semiárido Produtivo (2018-2019)

Estado Var. %

Bahia 19,2

Pernambuco 5,2

Piauí 5,7

Sergipe 16,1

Alagoas 29,8

Fonte: Elaboração própria com base em relatório de acompanhamento do IRPAA.

A produção também cresceu no período, com destaque para a de ga-
linhas, ovos, suínos, caprinos, hortaliças e mel. O crescimento da ren-
da, no entanto, pode ser influenciado ainda por outros fatores, como 
as condições climáticas e outras políticas públicas. Entre os resulta-
dos do projeto identificados pelo IRPAA, destacaram-se a adoção de 
boas práticas de manejo animal e vegetal, o aumento no volume e 
na diversidade da produção e na produtividade e comercialização da 
produção animal e vegetal, a redução dos custos e perdas na produ-
ção, além de maior segurança alimentar e renda familiar.

Recentemente, foi publicada a avaliação do projeto com base nos Indi-
cadores de Sustentabilidade dos Agrossistemas (ISA), que contemplam 
resultados de ações realizadas dentro e fora da unidade familiar em sete 
dimensões, conforme detalha a Tabela 5. Foram observadas melhorias 
em todas as dimensões, com base no levantamento realizado com as 
104 famílias de referência beneficiadas com os kits produtivos.

Tabela 5 • Indicadores de Sustentabilidade dos Agrossistemas (ISA)

Indicadores 2019 2020

Balanço econômico 0,59 0,61

Balanço social 0,67 0,68

Gestão do estabelecimento 0,39 0,49

(continua)
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(continuação)

Indicadores 2019 2020

Diversidade da renda 0,39 0,45

Manejo dos sistemas de produção 0,51 0,52

Segurança alimentar 0,64 0,68

Produtividade 0,57 0,60

Total 0,54 0,58

Fonte: Elaboração própria com base em Costa e Santos (2021).

Essa avaliação, bem como as ações e desafios enfrentados no proje-
to, foi publicada no livro Sistematização final dos Núcleos de Execução 
do Projeto (NEP) com foco na organização dos sistemas de produção da 
agricultura familiar no semiárido brasileiro (COSTA; SANTOS, 2021).

O BNDES Fundo Social e o 
Programa Cisternas
O apoio às tecnologias sociais de acesso à água esteve alinhado ao 
Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras 
Tecnologias Sociais de Acesso à Água (Programa Cisternas), do Go-
verno Federal. Instituída pela Lei 12.873, de 24 de outubro de 2013, 
a iniciativa teve entre seus objetivos a construção de cisternas de se-
gunda água, ou seja, unidades de captação, armazenamento e manejo 
de água para uso na produção de alimentos, em propriedades rurais 
no semiárido ocupadas por famílias inscritas no CadÚnico e que já 
tivessem acesso à água para consumo próprio (cisterna de primeira 
água). Além da construção da tecnologia, os projetos incluíam recur-
sos para a compra de insumos (como sementes, mudas e pequenos 
animais) e apoio à infraestrutura para a formação de hortas, pomares, 
apriscos ou galinheiros, de acordo com a preferência e a vocação de 
cada família (BRASIL, 2013).
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Mais da metade dos recursos do BNDES Fundo Social desembol-
sados para a inclusão produtiva rural no período em análise (2009-
2020) foram voltados à reaplicação de cisternas de segunda água no 
semiárido brasileiro, totalizando R$ 366,8 milhões. Foram imple-
mentadas 31,5 mil cisternas, beneficiando o mesmo número de famí-
lias. Desse valor, R$ 230,8 milhões15 foram executados pela AP1MC 
para a implantação de 18,3 mil cisternas; e R$ 136,0 milhões foram 
executados pela FBB, com 13,2 mil cisternas implantadas.

No escopo da parceria com a AP1MC para implementação das 
cisternas, firmada em 2013, foram estruturados também bancos 
comunitários de sementes, no âmbito do Programa de Manejo da 
Agrobiodiversidade – Sementes do Semiárido, iniciativa realizada 
em conjunto com o MDS.

Além do investimento físico, as famílias foram capacitadas em:  
(i) identificação, caracterização, multiplicação e armazenamen-
tos de sementes locais; (ii) estocagem e multiplicação de algumas 
sementes varietais; (iii) gestão comunitária de casas/bancos de se-
mentes; e (iv) ampliação da variedade da base genética estocada nos 
bancos comunitários de sementes. A ação ocorreu em 24 territórios 
do semiárido, com valorização do patrimônio genético local e da 
produção e multiplicação dessas sementes. Foram estruturados cer-
ca de quatrocentos bancos comunitários de sementes e capacitadas 
12,8 mil famílias, com apoio no valor total de R$ 6 milhões.

A parceria com o MDS também contribuiu para uma inovação 
no Programa Cisternas, incluindo o acompanhamento técnico 
em práticas de manejo produtivo para as famílias que estavam 

15  O restante do apoio à AP1MC, no valor de R$ 6 milhões, foi destinado à construção, 
reforma e gestão comunitária de bancos de sementes crioulas e de casas de sementes.
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em situação de pobreza e extrema pobreza.16 Cerca de 2,3  mil 
famílias – o equivalente a um terço dos beneficiários da últi-
ma operação realizada com a AP1MC – foram contempladas 
também com o Programa de Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais (Programa Fomento), que combina o acompanhamento 
social e produtivo com a transferência direta de recursos finan-
ceiros não reembolsáveis às famílias para investimento produti-
vo (BRASIL, 2011c). O BNDES teve protagonismo no desenho 
dessa forma inovadora de execução do programa.

Avaliações das iniciativas para 
implantação de cisternas

A primeira etapa da avaliação de impacto do último apoio realizado 
na parceria com a AP1MC foi concluída em 2020, com a publicação 
de um artigo sobre a metodologia e a linha de base (GONZALEZ-
-NAVARRO; PONTUAL; SZERMAN, 2019). O estudo mostrou 
que a metodologia para aferição da linha de base foi implementada 
de forma adequada, com a definição de grupos de controle e grupos 
de tratamento. A continuidade dessa avaliação é promissora e im-
portante para reafirmar o compromisso da administração pública 
com a formulação de políticas públicas baseada em evidências.

A FBB também realizou uma avaliação qualitativa sobre o apoio à 
implantação de cisternas de primeira e segunda água no âmbito da 
parceria com o BNDES. A pesquisa considerou como linha de base 
os dados coletados (de julho a dezembro/2017) pela Articulação 

16  Renda mensal per capita de até R$  170 e R$  85, respectivamente, considerando o 
salário mínimo vigente à época.
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Semiárido Brasileiro (ASA)17 durante o processo de seleção dos be-
neficiários dos projetos. As informações coletadas na linha de base 
foram comparadas com dados obtidos entre agosto e dezembro de 
2018 a partir de pesquisa amostral e 448 entrevistas, realizadas em 
16 municípios de seis estados.

Os resultados mostram impactos positivos nas dimensões social, 
econômica e ambiental. Na econômica, houve 64% de redução no 
custo mensal para adquirir água, aumento de 62% na renda dire-
ta, de 23% na renda indireta e de 47% na renda total. Na dimensão 
social, foi verificado crescimento de 40% na participação em asso-
ciações comunitárias. Na dimensão ambiental, verificou-se redução 
de 13% do número de participantes que queimam lixo doméstico, 
crescimento de 80% entre os que dispõem de serviço de coleta e 
redução de 41% entre os que não utilizam sistemas de saneamento.

Em 2017, o Programa Cisternas foi considerado a segunda melhor polí-
tica pública mundial de combate à desertificação, tendo conquistado o 
segundo lugar no Prêmio Internacional de Política para o Futuro (Future 
Policy Award) 2017, fruto da parceria entre a organização alemã World 
Future Council e a Convenção das Nações Unidas de Combate à De-
sertificação (UNCCD) (WORLD FUTURE COUNCIL, 2018).

Prêmio BNDES Sistemas 
Agrícolas Tradicionais
Além do apoio a projetos, outra iniciativa realizada com recursos 
do BNDES Fundo Social destinada a fortalecer a agricultura fami-
liar de base agroecológica foi o Prêmio BNDES de Boas Práticas 
para Sistemas Agrícolas Tradicionais (Prêmio BNDES SAT).

17  Disponível em: https://www.tenhosede.org.br/.
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Foram realizados dois editais de premiação, um em 2017 e outro 
em 2019, frutos de uma parceria entre o BNDES, a Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a FAO, com o mesmo 
objetivo de “reconhecer e divulgar boas práticas de salvaguarda 
e conservação dinâmica de bens culturais imateriais associados à 
agrobiodiversidade e à sociobiodiversidade presentes nos Sistemas 
Agrícolas Tradicionais no Brasil” (BNDES, 2019, p. 8), bem como 
“[…] promover os sistemas de uso do ambiente, paisagens e estraté-
gias agroalimentares de agricultores familiares e de povos e comuni-
dades tradicionais brasileiras” (BNDES, 2021b, p. 14).

Também participaram da iniciativa a Secretaria Especial de Agri-
cultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), a Fundação 
Nacional do Índio (Funai), o Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Os editais consideraram como SATs o conjunto de saberes, fazeres, 
práticas socioculturais e produtos que formam “sistemas culturais 
que envolvem espaços, práticas alimentares e agroecossistemas ma-
nejados por povos e comunidades tradicionais e por agricultores 
familiares” (BNDES, 2019, p.  3). Entre os objetivos específicos da 
iniciativa, destaca-se o mapeamento e ampliação da visibilidade 
dos SATs como subsídio para políticas públicas específicas – em 
especial o reconhecimento como patrimônio cultural brasileiro, por 
meio da inclusão como patrimônio cultural imaterial em um dos 
livros de registro (Saberes, Celebrações, Formas de Expressão e Lu-
gares) do Iphan, e o reconhecimento como Sistemas Importantes do 
Patrimônio Agrícola Mundial (Sipam) pela FAO (BNDES, 2021b).

O reconhecimento como Sipam (ou Globally Important Agricultural 
Heritage Systems – GIAHS, em inglês) é uma estratégia adotada pela 
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FAO para fortalecer a salvaguarda, conservação e manejo evolutivo 
desses sistemas e de suas paisagens, mantendo a biodiversidade e os 
recursos naturais associados, reduzindo a vulnerabilidade às mudan-
ças climáticas e promovendo o desenvolvimento rural, a segurança 
alimentar e a redução da pobreza.18

Considerando as duas edições, foram premiados 25 SATs dentre  
104 candidatos. Oito deles receberam prêmios de R$ 70 mil e os ou-
tros 17 receberam prêmios de R$ 50 mil, totalizando R$ 1,4 milhão 
aplicado nessa iniciativa (BNDES, 2019, 2021b). Além da premiação 
em dinheiro, nas duas edições os vencedores puderam participar 
de um evento de capacitação sobre as políticas públicas nacio-
nais e internacionais relacionadas ao tema. Vale ressaltar que o  
Prêmio SAT não aparece no valor consolidado de desembolso do 
BNDES Fundo Social por não ser contabilizado pelo Banco como 
desembolso para projetos.

Das ações premiadas, sete localizam-se na região Sudeste, seis na re-
gião Norte, cinco na região Nordeste, quatro na região Sul e três na 
região Centro-Oeste. Um mosaico da diversidade cultural também 
é perceptível nessas ações, que perpassam as trajetórias de mulheres 
quebradeiras de coco babaçu, vazanteiros, geraizeiros,19 comunidades 
quilombolas, agricultores familiares sertanejos e litorâneos, pescado-
res tradicionais e povos indígenas de diferentes etnias (IPHAN, 2021).

18  Disponível em: http://www.fao.org/giahs.

19  Vazanteiros são povos ribeirinhos que habitam as ilhas e barrancos de rios e cuja 
agricultura acompanha os ciclos de enchente, cheia, vazante e seca do rio. Geraizeiros 
são comunidades tradicionais que vivem às margens do rio São Francisco, na área de 
transição entre o Cerrado e a Caatinga. A referência advém do termo “Gerais”, sinônimo 
de Cerrado (ISPN, 2020).
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Dentre os legados das duas premiações, destaca-se o mapeamento dos 
SATs existentes no país, de forma a dar visibilidade e gerar subsí-
dios para a implantação de políticas públicas dedicadas à temática 
(BNDES, 2021b).

Considerações finais e desafios 
para o futuro
Conforme demonstrado, o BNDES Fundo Social, no período de 
2009 a 2020, concentrou sua atuação no apoio à inclusão produtiva 
rural por meio do fortalecimento da agricultura familiar, incluin-
do a de base agroecológica, em alinhamento às políticas públicas 
federais estabelecidas no período e em parceria com instituições 
públicas e privadas. Esse apoio se deu por meio do financiamento 
não reembolsável a investimentos em capital fixo e capital humano 
associados a empreendimentos produtivos coletivos, em etapas que 
vão desde a produção até a comercialização dos produtos, e pela 
reaplicação de tecnologias sociais que aumentam a produtividade 
de forma sustentável, com segurança hídrica e alimentar. A opera-
ção por meio de parcerias, por sua vez, ampliou a escala e a capilari-
dade do apoio, alavancando o investimento realizado.

Como pôde ser observado nos exemplos descritos, cada iniciativa 
apresentou estratégias de atuação e características distintas. Da mes-
ma forma, as ações demandaram a combinação de diferentes políticas 
públicas e a articulação entre diversas instituições e parceiros, públi-
cos e privados. Apesar da complexidade envolvida, o BNDES Fundo 
Social não contou, ao longo do período destacado, com estratégias 
claras e diretrizes específicas para o apoio à inclusão produtiva rural, 
sendo essas definidas pela articulação dos atores envolvidos em cada 
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operação realizada. Ainda assim, o BNDES assumiu protagonismo na 
articulação entre essas instituições e até no desenho das políticas pú-
blicas executadas em muitos dos exemplos apresentados.

Quanto aos resultados do apoio do BNDES Fundo Social à inclusão 
produtiva rural, entre as obrigações assumidas contratualmente pelos 
parceiros, estava prevista a realização de um relatório de avaliação. 
Algumas operações contaram, também, com avaliação externa, rea-
lizada pelo BNDES ou contratada pelos parceiros. Com base nessas 
avaliações individuais (que nem sempre apresentaram metodologias 
uniformes entre projetos ou independência do avaliador), percebem-
-se resultados positivos e contribuições para aumentar a segurança e 
a soberania alimentar, bem como para a adoção de práticas susten-
táveis e para a permanência dos agricultores no campo. Também é 
possível depreender, a partir da análise dessas avaliações e dos docu-
mentos internos do BNDES, as inúmeras dificuldades decorrentes de 
fatores como: (i) a fragilidade do público-alvo, que carece de políticas 
públicas e de bens e serviços em diferentes níveis; (ii) a complexidade 
em se articular políticas e atores diversos; e (iii) a instabilidade e des-
continuidade do ambiente político institucional.

No entanto, não foi realizada uma avaliação consolidada da estra-
tégia de atuação do BNDES Fundo Social no apoio à inclusão pro-
dutiva e, em especial, à agricultura familiar. Uma avaliação mais 
rigorosa, com indicadores e metodologias comparáveis entre pro-
jetos, mostra-se de grande relevância para que sejam identificados 
resultados positivos e oportunidades de melhoria, a fim de subsidiar 
a decisão de continuar ou descontinuar a estratégia e/ou realizar 
ajustes e alterações em seus contornos.

Apesar da ausência de uma avaliação global, é possível afirmar, em ter-
mos gerais, que o apoio a esse público é estratégico para a erradicação 
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da fome e a redução da pobreza rural no Brasil e teve papel relevante 
quando o país deixou de aparecer no Mapa da Fome da FAO (2014, 
2016). O sistema ONU reconhece que o acesso dos agricultores fami-
liares a bens e serviços básicos é estratégico para o alcance de diversos 
ODS, com destaque para a erradicação da pobreza e da fome, redução 
das desigualdades, crescimento econômico e padrões de produção e 
consumo mais sustentáveis (LOWDER; SÁNCHEZ; BERTINI, 2019). 
Esse reconhecimento levou a ONU a designar o período de 2019-2028 
como a Década da Agricultura Familiar (FAO, 2019).

Há, ainda, algumas questões a serem tratadas. Se a reaplicação de tec-
nologias sociais permite atuar em grande escala, não é medida suficien-
te para atender todas as demandas do público-alvo. A possibilidade de 
dar maior escala ao apoio às diversas etapas das cadeias de produção e 
à transição agroecológica configura-se, então, como uma questão re-
levante e complexa. Algumas iniciativas mostraram a importância da 
atuação em rede para aumentar o impacto das ações, mas a necessidade 
de articulação entre diversas instituições aumenta a complexidade da 
operacionalização. A adaptação às condições sociais e ambientais espe-
cíficas de cada território no desenho das iniciativas seria outro elemen-
to de dificuldade para ampliar a escala.

O fortalecimento da agricultura familiar, em especial a de base 
agroecológica, também é estratégico para a conservação da biodi-
versidade agrícola e para a mitigação e resiliência às mudanças cli-
máticas, considerando a contribuição dos agricultores locais para 
a manutenção de maior variedade de espécies e para a conserva-
ção evolutiva daquelas que são mais adaptadas às condições locais. 
A importância do apoio à agricultura familiar é evidenciada nos 
principais compromissos internacionais relacionados ao desenvol-
vimento sustentável, com destaque para a CDB, o Tirfaa e a Agenda 
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2030 da ONU. Esses compromissos são atuais e têm recebido espe-
cial atenção do BNDES nos últimos anos.

O crescimento recente da pobreza rural no país e a pandemia de 
Covid-19 colocam ainda mais luz sobre a importância da promoção 
de práticas agrícolas mais sustentáveis. Relatório recente publicado 
pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), 
denominado Fazer as pazes com a natureza: um plano científico para 
enfrentar as emergências do clima, da biodiversidade e da poluição, indi-
ca que pandemias de origem zoonótica estão relacionadas à degra-
dação ambiental, mudanças climáticas, mudanças no uso da terra, 
intensificação agrícola e desmatamento (UNEP, 2021). O relatório 
aponta a estreita relação entre a saúde humana e a ambiental e in-
forma que a principal forma de proteção é impedir a destruição da 
natureza, já que ecossistemas saudáveis e biodiversos aumentam a 
resiliência, a adaptabilidade e a regulação de doenças. Faz, então, 
um chamado global para a promoção de práticas mais sustentá-
veis, incluindo a transformação dos sistemas alimentares, para que 
atendam às crescentes necessidades humanas de forma equitativa, 
resiliente e ecologicamente correta. Isso inclui a promoção da agri-
cultura sustentável, intensificação de práticas agroecológicas e con-
servação de recursos genéticos (UNEP, 2021).

Nesse contexto, é oportuno o registro do apoio do BNDES 
Fundo Social à agricultura familiar e de base agroecológica, de 
seu alinhamento aos compromissos internacionais relacionados ao  
desenvolvimento sustentável e da manutenção e intensificação das  
determinantes históricas da escolha dessa abordagem de apoio pelo 
Banco, de forma a contribuir com a reflexão sobre a importância da 
continuidade e ampliação dessa atuação no país.
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Resumo
Desde o lançamento de sua primeira política ambiental, em 1999, o BNDES vem adotan-
do e aperfeiçoando procedimentos de identificação, classificação e tratamento dos riscos 
socioambientais associados às operações de crédito. Nesse contexto, este artigo faz um 
breve relato sobre o desenvolvimento do método atualmente utilizado para classificação 
dos riscos socioambientais das operações (categorias A, B e C), apresentando resultados 
obtidos na avaliação de 103 operações. Concomitantemente, será feita uma descrição da 
metodologia e de seu contexto de aplicação, explicitando os diferentes critérios avaliados e 
as fontes de informação utilizadas. Em síntese, o artigo apresenta uma breve avaliação dos 
resultados gerais, desenvolvimentos históricos e perspectivas futuras do tema.

Palavras-chave: Socioambiental. Categoria ABC. Categoria ambiental. Classificação  
socioambiental. Riscos socioambientais. Avaliação socioambiental de projetos.

Abstract
Since the launch of its first environmental policy, in 1999, the BNDES has been adopting and improving 
procedures for identifying, classifying and dealing with socio-environmental risks associated with loan 
operations. In this context, this article provides a brief report about the development of the method 
currently used to classify socio-environmental risks of operations (E&S category), presenting results 
obtained in the evaluation of 103 operations. At the same time, a description of the methodology and its 
application context will be made, explaining the different criterias adopted and the information sources 
used. In summary, the article presents a brief assessment of the general results, historical developments 
and future perspectives on the topic.

Keywords: Social and environmental. E&S category. Environmental category. Social and environmental 
classification. Socio-environmental risk. Social and environmental assessment of projects.
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Introdução
Em 1999, o Sistema BNDES estabeleceu, em sua primeira política 
ambiental, o compromisso de realizar a classificação da categoria am-
biental dos empreendimentos a serem financiados em A, B ou C, com 
o objetivo de indicar a relevância dos impactos ambientais associados 
às operações, bem como definiu o nível de detalhamento da avaliação 
correspondente a cada categoria.

A categoria A foi associada a atividades com riscos e impactos am-
bientais diversos e significativos, com processos de licenciamento 
que envolvessem estudos de impacto ambiental, medidas preven-
tivas e ações mitigadoras. Já a categoria B se destinou a atividades 
com riscos e impactos ambientais menos significativos, que de-
mandassem avaliação e medidas de mitigação específicas. Por fim, 
a categoria C foi associada a atividades que não apresentassem, a 
princípio, riscos ou impactos ambientais.

Na época que essa categorização foi implementada, a temática de 
desenvolvimento sustentável ainda estava sendo absorvida pelas 
instituições financeiras. Nesse contexto, o BNDES, como mem-
bro da Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (United Nations Environment Programme –  
Finance Initiative – UNEP-FI)1 e signatário da Declaração Interna-
cional das Instituições Financeiras sobre o Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável e do Protocolo Verde, fazia parte de um grupo 
reduzido de bancos que liderava esse movimento.

1  Trata-se de uma parceria global estabelecida entre esse programa e o setor financeiro, 
em 1992, no âmbito da Cúpula da Terra (Eco-92), realizada no Rio de Janeiro.
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O que foi uma iniciativa de vanguarda na década de 1990 atual-
mente é uma prática comum nas instituições financeiras. Desde 
2003, quando ocorreu o lançamento dos Princípios do Equador, 
busca-se estabelecer procedimentos e critérios mínimos para que 
as instituições financeiras signatárias – atualmente mais de 1202 – 
possam identificar, avaliar e gerenciar os riscos socioambientais no 
financiamento de projetos, com o objetivo de assegurar que sejam 
desenvolvidos de forma socialmente responsável e reflitam práticas 
seguras de gestão ambiental.

O primeiro dos dez princípios trata justamente da categorização 
dos projetos a serem financiados com base na quantidade, magni-
tude, amplitude, reversibilidade e possibilidade de mitigação dos 
potenciais riscos e impactos socioambientais adversos.

Em 2014, a prática de classificar o risco socioambiental das opera-
ções se tornou uma exigência da regulamentação aplicável ao Siste-
ma Financeiro Nacional (SFN). Ao publicar a Resolução 4.327, de 
25 de abril de 2014, o Banco Central do Brasil (BCB) estabeleceu 
no artigo 6º a necessidade de que as instituições por ele autoriza-
das a funcionar identificassem o risco socioambiental como uma 
das diversas modalidades de risco a que estão expostas e que, para 
gerenciá-lo, adotassem “sistemas, rotinas e procedimentos que pos-
sibilitem identificar, classificar, avaliar, monitorar, mitigar e contro-
lar o risco socioambiental presente nas atividades e nas operações 
da instituição” (BCB, 2014). A resolução previu ainda, em seu arti-
go 8º, o estabelecimento de “critérios e mecanismos específicos de 
avaliação de risco quando da realização de operações relacionadas 

2  Entre os bancos signatários com atuação no Brasil podemos citar: Bradesco, Banco do Bra-
sil, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Santander e Banco Votorantim.
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a atividades econômicas com maior potencial de causar danos so-
cioambientais” (BCB, 2014).

Ao se tornar uma prática obrigatória para as instituições financei-
ras, essa questão passou a ser acompanhada com maior ênfase pela 
sociedade. Cada vez mais consciente da influência que os financia-
dores exercem sobre a alocação de recursos em diferentes setores 
da economia e sobre a indução de boas práticas em seus clientes, a 
sociedade vem demandando acesso a essas informações, bem como 
a outras relacionadas à análise e ao acompanhamento de projetos 
capazes de causar danos socioambientais.

Nesse contexto, os critérios aplicados pelo BNDES para definir 
a categoria ambiental dos projetos apoiados evoluíram ao longo 
dos anos, incorporando progressivamente aspectos sociais. Assim, 
para além de questões relacionadas ao processo de licenciamento 
ambiental, atualmente, fatores como reassentamento populacio-
nal, impacto no acesso de comunidades afetadas a recursos ne-
cessários para atividades produtivas, manifestações contrárias e 
migração de contingente significativo de trabalhadores também 
contribuem para essa avaliação.

Neste artigo, propomos uma reflexão sobre os avanços implementa-
dos nos últimos 24 meses. Na primeira seção, relataremos brevemente 
o processo de desenvolvimento da metodologia vigente para classifi-
cação da categoria de risco socioambiental, e na segunda apresentare-
mos uma descrição resumida dessa metodologia e de seu contexto de 
aplicação. Em seguida, na terceira seção, vamos percorrer os diversos 
critérios avaliados atualmente, explicando sucintamente cada um e 
apresentando as fontes de informação utilizadas para avaliá-los, bem 
como a frequência com que foram identificados no conjunto das 103 
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operações analisadas. Por fim, faremos uma breve avaliação dos resul-
tados gerais, da evolução histórica e das perspectivas futuras.

O desenvolvimento da 
metodologia vigente de 
categorização de risco 
socioambiental

Motivação, premissas e referências
O desenvolvimento de uma nova metodologia para classificação 
ABC ocorreu no segundo semestre de 2019, a partir de uma demanda  
da Diretoria do BNDES pela construção de um plano de trabalho 
para padronizar e aprimorar as práticas de análise socioambiental 
das operações de crédito, com vistas a uma melhor divulgação das 
informações socioambientais relacionadas aos projetos apoiados. Na 
ocasião, a atividade de classificar o risco socioambiental das opera-
ções de crédito havia sido recém-descentralizada, e por vezes havia 
questionamentos internos sobre a categoria ABC mais adequada para 
operações específicas. Tornou-se importante, portanto, estabelecer 
critérios objetivos e bem definidos para subsidiar essa atividade.

Conforme exposto, o BNDES já realizava tal classificação há vinte 
anos, e havia uma preocupação inicial com a continuidade desse 
trabalho. Assim, uma das primeiras iniciativas foi o mapeamento 
das regras e referências internas já existentes, tais como a planilha 
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sistematizada pelo Departamento de Prioridades (DEPRI),3 que 
continha sugestão de classificação ABC por setor de atividade eco-
nômica, e o anexo da política socioambiental, que exemplificava 
setores críticos, localizações sensíveis e outras características que 
levariam à classificação das operações na categoria A.

Como forma de avançar em direção às melhores práticas do se-
tor financeiro, foram selecionadas também referências externas, 
com destaque para os Padrões de Desempenho sobre Sustentabi-
lidade Socioambiental da Corporação Financeira Internacional 
(International Finance Corporation – IFC) – empresa do grupo 
Banco Mundial com a qual o BNDES vem estabelecendo acordos de 
cooperação técnica, desde 2017, para aprimoramento de seu siste-
ma de gestão socioambiental. Os padrões IFC (2012) são utilizados 
pelos signatários dos Princípios do Equador e pelo Green Climate 
Fund (GCF),4 no qual o BNDES estava concluindo, na ocasião, seu 
processo de credenciamento para uso de recursos.

Foram utilizados ainda como referências: (i) resoluções do Conse-
lho Nacional do Meio Ambiente (Conama); (ii) diretrizes (common 
approaches) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), da qual o Brasil pleiteia se tornar membro; e 
(iii) guias socioambientais setoriais da IFC e de alguns bancos de de-
senvolvimento e organismos multilaterais, com destaque para os do 
Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento (European 
Bank for Reconstruction and Development – EBRD).

3  O DEPRI era a unidade responsável, até 2018, por centralizar o recebimento dos pedidos 
de financiamento ao BNDES e pela definição da categoria ABC das operações.

4  GCF é um dos maiores fundos globais de combate à mudança do clima e oferece re-
cursos subsidiados para investimentos voltados à transição para uma economia de baixo 
carbono, tanto para adaptação quanto para mitigação das mudanças do clima.
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Outra importante premissa adotada foi a de utilizar informações 
públicas e ferramentas de coleta de dados já existentes, a fim de 
não impactar os clientes com custos de transação relacionados a 
eventuais demandas de informações socioambientais adicionais ou 
desnecessárias na etapa de identificação e classificação do risco so-
cioambiental. Assim, o Questionário de Avaliação Socioambiental 
de Projetos (QASP) – instrumento então já existente e de preenchi-
mento obrigatório pelos clientes na etapa de submissão dos pleitos 
de financiamento ao BNDES – foi reformulado para que se tornasse  
mais objetivo e alinhado à metodologia proposta, o que acabou re-
duzindo a quantidade de perguntas a serem respondidas. Outras 
informações de caráter mais amplo, já existentes no formulário ele-
trônico de solicitação de apoio financeiro, também foram utiliza-
das, tais como o código de Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (Cnae) do empreendimento, a localização georreferen-
ciada e o número de empregos gerados.

Por fim, julgou-se importante considerar não só os riscos e impac-
tos socioambientais inerentes ao setor de atividade econômica do 
projeto, mas também suas características específicas.

Fatores de risco socioambiental
Para subsidiar a categorização associada ao setor de atividade eco-
nômica do projeto a ser apoiado, foi construída uma tabela de re-
ferência que define, para cada código Cnae, uma categoria de risco 
socioambiental ABC. Para isso, foram utilizadas as referências já ci-
tadas, considerando as características da realidade brasileira, e siste-
matizados 11 componentes de risco/impacto socioambiental, sendo 
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sete ambientais5 e quatro sociais.6 A quantidade de componentes 
identificados em cada setor de atividade econômica analisado foi 
determinante para seu enquadramento nas categorias ABC.

Um aspecto importante a se destacar é que o código Cnae não dife-
rencia a geração de energia elétrica por fonte, o que é de significativa 
relevância para a determinação de potenciais riscos e impactos socioam-
bientais associados. Portanto, essa subclasse (3511-5/01) foi segmentada 
em subgrupos, conforme a fonte de energia utilizada. A tabela final foi 
concluída com 371 agrupamentos de códigos Cnae por segmento eco-
nômico, sendo 13% classificados como de risco socioambiental alto (A), 
44% de risco médio (B), e 42% de risco baixo (C).

Foi definido então um conjunto de 16 critérios para mapeamento 
dos principais riscos e impactos socioambientais potencialmente 
encontrados em projetos de diferentes setores de atividade eco-
nômica. Esses critérios, que serão apresentados detalhadamente 
na próxima seção, foram agrupados em quatro blocos: (i) processo 
de licenciamento ambiental; (ii) localização sensível; (iii) impactos 
ambientais; e (iv) impactos sociais. A lógica inicial proposta buscou 
combinar o tipo de atividade econômica a ser apoiada com as ca-
racterísticas específicas do projeto a ser financiado. Assim, partia-se 
de uma categoria ABC preliminar, associada ao Cnae do projeto, 
que poderia ser aumentada em função da identificação dos fatores de 
risco relacionados aos critérios elencados.

5  Consumo de água, consumo de energia, geração de resíduos, geração de efluentes, ge-
ração de emissões para o ar, impacto no ecossistema, e risco de contaminação do solo, do 
lençol freático e de rios e oceanos.

6  Risco de acidentes de trabalho com gravidade (ambiente perigoso), riscos para a saúde 
do trabalhador (ambiente insalubre), riscos para a saúde e segurança da comunidade, e 
risco de acidente de grandes proporções.
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A proposta de metodologia foi posta em consulta interna para cole-
tar contribuições de diferentes unidades do BNDES. Além de alguns 
questionamentos sobre a categoria ABC associada a grupos Cnae 
específicos, a principal crítica recebida estava ligada à ausência de 
critérios que contribuíssem para a redução da categoria de risco so-
cioambiental do projeto frente à categoria preliminar do setor de ati-
vidade econômica.

De fato, se por um lado havia uma lista bastante completa de itens 
que poderiam elevar a categoria de risco socioambiental final dos 
projetos – por exemplo, aumentar para A um projeto cuja categoria 
preliminar setorial era B –, seria importante também que houvesse 
um contraponto, isto é, critérios que contribuíssem para a redução 
da categoria de risco socioambiental final, ou seja, que diminuíssem 
para B ou C a classificação final de um projeto cuja categoria preli-
minar setorial era A.

Construíram-se então critérios agravantes e atenuantes de risco, 
e as equipes setoriais espalhadas pelas diferentes áreas dedicadas 
à concessão de crédito foram chamadas a contribuir. O primeiro 
atenuante sugerido e incorporado estava relacionado à dispen-
sa de licenciamento ambiental. Na sequência, grande parte das 
sugestões recebidas foram consolidadas em um único critério 
transversal, aplicável a diversos setores de atividade econômica e 
relacionado a projetos de modernização com pouca ou nenhuma 
expansão de capacidade.

Lógica conceitual
A definição de agravantes e atenuantes de risco permitiu estabe-
lecer a lógica conceitual da metodologia, baseada em três macroe-
tapas que abarcavam não só o setor de atividade econômica, mas 
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também as características específicas de cada projeto que poderiam 
elevar, manter ou reduzir a classificação preliminar setorial, confor-
me demonstra a Figura 1.

Figura 1 • Lógica conceitual

SETOR DO 
PROJETO1 2 VERIFICAÇÃO DOS 

AGRAVANTES  
DE RISCO

• Identifica-se 
o código Cnae 
que mais se 
adequa ao 
escopo do 
projeto

• Obtém-se uma 
classificação 
setorial 
preliminar/
inicial com  
base no Cnae  
do projeto

Licenciamento (EIA) Licenciamento 
(dispensa)

Localização 
(UC, terra indígena,  

quilombo, Ramsar, APP, 
patrimônio histórico...)

Característica  
do projeto

 (modernização com pouca  
ou nenhuma expansão)

Impactos ambientais 
(consumo de água,  

supressão vegetal, emissões  
de poluentes atmosféricos)

Impactos sociais 
(reassentamento, migração  

de trabalhadores, 
manifestações contrárias, 

acesso a recursos  
de subsistência)

VERIFICAÇÃO DOS 
ATENUANTES  
DE RISCO3

Fonte: Elaboração própria.

Por fim, restava definir as regras que determinariam, a partir da 
combinação dos agravantes e atenuantes identificados no proje-
to, sua classificação ABC final. Em outras palavras, quais seriam 
os critérios capazes de elevar ou reduzir a categoria preliminar 
associada ao Cnae do projeto. Esse foi, sem dúvida, o principal 
desafio enfrentado: tornar objetiva uma atividade que é, em sua 
essência, bastante subjetiva. A pesquisa de referências apontou 
que algumas instituições dispunham de um rol de critérios a 
serem avaliados, tal qual já estava previsto na metodologia em 
construção, mas não de uma lógica que determinasse de forma 
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objetiva a classificação ABC a partir da presença ou não de de-
terminados critérios ou de um subconjunto deles.

A lógica inicialmente proposta foi de considerar os atenuantes so-
mente quando não houvesse sido identificado nenhum agravante, 
mas, ao aplicar essa regra a casos reais, concluiu-se que, para alguns 
deles, o resultado seria uma classificação ABC final que não pare-
cia ser adequada. Tentou-se utilizar uma lógica baseada em somas e 
subtrações de pontos – tanto soma simples quanto soma ponderada 
por pesos distintos –, mas também não foi possível chegar a um re-
sultado que fosse adequado para todos os cenários previstos.

Buscou-se então uma alternativa baseada na segmentação dos 
critérios agravantes em dois grupos, de maior e de menor peso, 
considerando a relevância e a complexidade de cada um deles, de 
modo a refletir contribuições diferentes para o agravamento do 
risco socioambiental. O grupo de critérios agravantes de maior 
peso resultaria na elevação da categoria do projeto para A, ainda 
que apenas um critério fosse identificado. Já os alocados no gru-
po de menor peso elevariam o risco preliminar setorial em um 
grau (de C para B ou de B para A) somente quando aparecessem 
de forma combinada (dois ou mais). Por outro lado, os critérios 
atenuantes seriam aplicados somente quando não fosse identifi-
cado um agravante de maior peso.

Assim, teve início o desenvolvimento de um algoritmo baseado nes-
sas regras gerais, que foi sendo detalhado e ajustado de forma empí-
rica a partir da aplicação em diversos casos reais, até que se chegou 
a um resultado considerado adequado para os diferentes cenários. 
Tudo compilado, foi construída uma ferramenta refletindo as re-
gras criadas, e esse “simulador” da metodologia foi disponibilizado 
para testes a diversas unidades de negócios do BNDES.
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Após essa validação técnica inicial, a metodologia foi apresenta-
da a comitês consultivos e deliberativos do BNDES. Em função 
desses debates, alguns ajustes adicionais foram realizados e defi-
niram-se as fontes de informação que seriam utilizadas para ava-
liar cada um dos critérios (em complementação às informações 
disponibilizadas pelo cliente) com destaque para as respostas do 
QASP e informações apresentadas no detalhamento do proje-
to. Ficou estabelecido ainda que a metodologia fosse aplicada 
não pelas equipes de negócios, mas por aquela então dedicada 
ao tema socioambiental no BNDES, de maneira centralizada, em 
caráter experimental, para um período de validação e identifica-
ção de eventuais aperfeiçoamentos necessários.

Ao longo do primeiro semestre de 2020, houve a aplicação da 
metodologia, e os desafios e resultados intermediários encontra-
dos foram apresentados para debate nas reuniões do Comitê de 
Sustentabilidade Socioambiental e Desenvolvimento Territorial 
do BNDES (CSS) realizadas nesse período, possibilitando que 
outras equipes contribuíssem para seu aperfeiçoamento. Desta-
ca-se a contribuição fundamental da unidade responsável pelo 
sistema interno de informações geográficas, GeoBNDES, que 
disponibilizou interfaces e relatórios para a identificação de so-
breposições da localização dos projetos com unidades de conser-
vação, terras indígenas, áreas remanescentes de quilombos, áreas 
Ramsar, e sítios arqueológicos e espeleológicos.

Finalmente, em julho de 2020, a equipe socioambiental subme-
teu os resultados desse primeiro ciclo de aplicação da metodolo-
gia ao Comitê de Crédito e Operações (CCOp) por meio de uma 
nota técnica (BNDES, 2020), consolidando as lições aprendidas 
e os aprimoramentos realizados. A metodologia continua sendo 
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aplicada desde então e vem subsidiando a classificação da catego-
ria de risco socioambiental dos projetos apoiados pelo BNDES.

Descritivo da metodologia e 
contexto de aplicação
Conforme exposto na seção anterior, a metodologia para a classi-
ficação da categoria de risco socioambiental de projetos considera:

i. o(s) setor(es) de atividade econômica relacionado(s) ao 
projeto, que serve(m) como ponto de partida da avalia-
ção, isto é, a categoria ABC setorial preliminar; e

ii. as características do projeto que podem elevar, manter 
ou reduzir a categoria preliminar setorial.

Caso o projeto seja composto por intervenções relacionadas a dife-
rentes setores de atividade econômica – por exemplo, construção 
de uma unidade industrial de processamento de açúcar e álcool e 
plantio de cana-de açúcar –, elas são segmentadas em intervenções 
distintas e avaliadas separadamente. O mesmo acontece quando 
há atividades similares realizadas em diferentes localidades – por 
exemplo, aterros sanitários em municípios distintos. Assim, cada 
intervenção recebe uma classificação de risco socioambiental pró-
pria e, ao final, o risco conferido ao projeto é o mais alto entre 
as suas intervenções. Por exemplo, se o projeto for composto por 
uma intervenção de risco A e outra de risco C, a categoria final do 
projeto será A.

As características de cada intervenção são avaliadas segundo 
critérios pré-estabelecidos, sendo que 16 deles são fatores de 
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risco ou impacto socioambiental que contribuem para elevar a 
classificação preliminar setorial (de C para B ou A) e dois são 
atenuantes de risco socioambiental, isto é, ajudam a reduzir a 
classificação (de A para B ou C). Os critérios envolvem quatro 
grandes temas: processo de licenciamento ambiental, localiza-
ção sensível, impactos ambientais e impactos sociais.

Como exposto na seção anterior, o grupo de critérios agravantes é 
dividido em dois subgrupos: de maior e de menor peso. O subgru-
po de maior peso é composto por dez critérios, e ainda que apenas 
um deles esteja presente na intervenção, isso resulta na elevação da 
categoria da intervenção para A. Já os seis critérios alocados no sub-
grupo de menor peso elevam o risco preliminar setorial em um grau 
(de C para B ou de B para A) somente quando aparecem de forma 
combinada (dois ou mais). Por outro lado, os dois critérios atenuan-
tes são aplicados quando não é identificado um agravante de maior 
peso na intervenção. A dispensa de licenciamento ambiental é con-
siderada um atenuante muito importante, assim, quando identifica-
da, pode reduzir para C ou B a categoria da intervenção.

Já os demais critérios atenuantes (no momento, só existe o re-
lacionado a projetos de modernização com pouca ou nenhuma 
expansão de capacidade, mas outros poderão ser incorporados 
futuramente) não são capazes de reduzir a classificação final da 
intervenção para C, mas reduzem a categoria da intervenção 
para B – mesmo quando há até dois agravantes de menor peso.

A avaliação do projeto visando definir sua categoria de risco so-
cioambiental ABC ocorre, em geral, no início da etapa de aná-
lise da operação, logo após a solicitação de financiamento pelo 
cliente. Para essa avaliação, são consultadas diferentes fontes, 
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conforme exposto na próxima seção, buscando-se sempre utili-
zar a melhor informação disponível.

Toda avaliação de riscos socioambientais realizada é formalizada 
em um documento interno, no formato de planilha, emitido pela 
equipe socioambiental, que identificaremos nesse artigo como 
Relatório ABC. Nele, ficam registrados: (i) a identificação das 
intervenções do projeto, do código Cnae e da categoria ABC pre-
liminar setorial correspondente, bem como informações sobre os 
critérios agravantes e atenuantes presentes no projeto; (ii) fontes 
de informação consultadas; e, finalmente, (iii) a categoria final de 
risco socioambiental ABC proposta para a operação. Esse docu-
mento é encaminhado para a equipe de negócios responsável pela 
operação, de modo a compor o conjunto de informações aprecia-
do pelas instâncias decisórias que irão deliberar sobre a elegibili-
dade ou aprovação das operações de crédito.

Por fim, cabe destacar que o Relatório ABC não é o único ins-
trumento do BNDES a avaliar questões socioambientais de pro-
jetos e de clientes. Para se tornar cliente do Banco, as empresas 
passam por um processo de habilitação no qual é verificada a 
sua boa conduta socioambiental por meio de consulta a listas 
públicas ou outros meios oficiais. Isso inclui verificar aponta-
mentos referentes a trabalho análogo à escravidão, crimes am-
bientais, áreas embargadas pelo Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e débitos 
junto a órgãos de fiscalização. Caso sejam identificados apon-
tamentos que desabonem a empresa, ela pode ser impedida de 
operar com o BNDES.

Já na etapa de análise, além da classificação de risco socioambien-
tal da operação, é verificada pelas equipes jurídicas do BNDES a 
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regularidade do projeto quanto à legislação ambiental, bem como 
o cumprimento das condicionantes de apoio a setores específicos, 
quando aplicável. Pode ser realizada ainda uma avaliação de boas 
práticas socioambientais dos clientes, abarcando políticas, proce-
dimentos e estrutura organizacional e de governança, em especial 
para operações de maior sensibilidade socioambiental. Essa ava-
liação do cliente, combinada com a dos riscos socioambientais da 
operação em si, é fundamental para identificar se será necessário 
incluir condicionantes de natureza social ou ambiental no contrato 
de financiamento. Como resultado dessa etapa, o BNDES pode até 
mesmo não conceder o apoio financeiro devido à não conformidade 
ou ao risco socioambiental identificado.

A experiência de aplicação
Nesta seção, serão apresentados de forma detalhada os 18 critérios 
que compõem a metodologia, as fontes de informação consultadas 
para avaliação de cada um deles, em complemento às informações 
disponibilizadas pelo cliente, bem como os resultados observados 
ao longo do período de aplicação da metodologia, isto é, de janei-
ro de 2020 a junho de 2021, compondo um total de 103 projetos.

É importante informar que o universo de projetos que integra 
as análises ora apresentadas é formado por pleitos de financia-
mento reembolsáveis, na modalidade direta,7 ocorridos no pe-

7  A modalidade direta diz respeito a operações nas quais não há intermediação de 
outras instituições financeiras credenciadas a repassar produtos do BNDES, isto é, a 
relação é estabelecida diretamente entre o Banco e o cliente. Essas operações apresen-
tam, em geral, valor superior a R$ 40 milhões. Mais informações sobre como o BNDES 
apoia projetos ou atividades de menor valor podem ser encontradas no site do Banco 
ou em seu relatório anual.
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ríodo informado, em especial no âmbito dos produtos BNDES 
Finem (financiamento a empreendimentos corporativos) e 
BNDES Project Finance (financiamento a projetos suportado 
contratualmente pelo próprio fluxo de caixa dos empreendi-
mentos e que tem como garantias seus ativos e recebíveis). Esse 
universo não corresponde, necessariamente, às operações que 
tenham sido aprovadas ou contratadas no período8 e não abar-
ca apoio não reembolsável ou no âmbito de produtos com des-
tinação de recursos para usos diversos, sem relação necessária 
com um projeto de investimento.

Assim, entre janeiro de 2020 e junho de 2021 foram elaborados 
103 relatórios ABC para projetos dos mais diferentes setores de 
atividade econômica. O Gráfico  1 apresenta a distribuição do 
resultado consolidado desses relatórios por categoria ABC, bem 
como por grandes blocos de atividade econômica: infraestrutura 
(abarcando projetos de geração, transmissão e distribuição de 
energia, saneamento, transporte e logística); indústria e serviços 
(abrangendo uma ampla gama de projetos, de alimentos, teleco-
municações, produção de biocombustíveis, papel e celulose, en-
tre outros) e, por fim, um último bloco contemplando projetos 
do setor público e de saúde, educação e cultura.

8  As operações aprovadas ou contratadas no período podem ter sido solicitadas antes de 
janeiro de 2020. Além disso, algumas operações para as quais foi realizada a classificação 
de categoria de risco socioambiental ABC no período podem não ter sido aprovadas ou 
contratadas ainda, bem como ter sido canceladas ou negadas.
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Gráfico 1 • Categoria socioambiental dos projetos avaliados por macrosetor 
(em quantidade de relatórios)
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Fonte: Elaboração própria.

Observa-se que a maioria dos projetos (60%) foi classificada na cate-
goria B, seguida por 31% na categoria A e apenas 9% na categoria C. 
Quando analisamos apenas os projetos da categoria A, percebemos 
que grande parte (78%) é dos setores relacionados a infraestrutura, 
sendo os 12% restantes de indústria e serviços. Não surpreende o 
fato de que os projetos do setor público e de saúde, educação e cul-
tura não apresentem nenhuma ocorrência na categoria A, tendo em 
vista que, no universo analisado, eles foram direcionados a melho-
rias de gestão administrativa.

Por outro lado, a grande maioria dos projetos da categoria C 
(78%) é do setor de indústria e serviços, sendo os 12% restantes 
do grupo que abarca setor público, saúde, educação e cultura. 
Cabe destacar que todos os nove projetos da categoria C apre-
sentaram classificação setorial preliminar B ou C e envolveram 
dispensa de licenciamento ambiental.
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Outra análise interessante diz respeito à comparação entre a 
categoria final do projeto e sua categoria preliminar setorial.  
Observa-se no levantamento apresentado no Gráfico  2 que em 
80% dos projetos a classificação preliminar foi mantida, isto é, 
a categoria ABC final coincidiu com aquela atribuída com base 
no(s) setor(es) de atividade econômica relacionado(s) ao projeto. 
Os critérios agravantes foram responsáveis por elevar a categoria 
de risco socioambiental em 12% dos projetos com relação à classi-
ficação preliminar setorial. Já os critérios atenuantes de risco, em-
bora sejam só dois, reduziram a categoria ABC de 8% dos projetos.

Gráfico 2 • Comparativo categoria final versus categoria inicial setorial 
ABC do projeto (Cnae)

12%

8%

Aumentou Diminuiu Manteve

80%

Fonte: Elaboração própria.

A seguir, serão detalhados os diversos critérios que compõem a meto-
dologia de classificação de categoria ABC, agrupados em quatro blo-
cos temáticos, bem como a frequência com que foram identificados no 
conjunto de operações que compõem o universo analisado neste artigo.

208
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Licenciamento ambiental
O primeiro bloco temático é composto por dois critérios relaciona-
dos ao processo de licenciamento ambiental: dispensa de licencia-
mento ambiental e elaboração de estudo de impacto ambiental (EIA).

Tendo em vista que o Brasil dispõe atualmente de bom arcabou-
ço legal regulamentando o processo de licenciamento ambiental, 
julgou-se pertinente incluir na metodologia critérios que refletis-
sem seus diferentes níveis de complexidade, desde a sua dispensa 
até a modalidade que envolve a elaboração de um estudo de máxima 
completude: o EIA, que em geral é acompanhado de um Relatório 
de Impacto Ambiental (Rima).9 A ausência de ambos indica que o 
projeto passou por um processo de licenciamento mais simplificado, 
para o qual provavelmente foi elaborado um estudo prévio de im-
pacto ambiental menos complexo do que um EIA-Rima. Contudo, 
antes de entrar nos detalhes de como esses critérios são utilizados 
na metodologia, vamos apresentar ao leitor algumas informações 
gerais sobre o processo de licenciamento ambiental.

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo 
instituído pela Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), em 
1981, e conduzido por um órgão público de meio ambiente que 
resulta na emissão de licenças ambientais – documentos que ates-
tam a viabilidade ambiental de um empreendimento ou atividade, 
nos quais são estabelecidas regras, condições e medidas de controle 

9  O Rima é um documento que resume o EIA, refletindo suas conclusões, e que deve 
ser apresentado de forma clara e objetiva – geralmente utilizando recursos gráficos 
(como mapas, quadros e infográficos), em linguagem acessível ao público em geral, em 
especial às partes interessadas do projeto. A divulgação desse documento é premissa 
para a realização de audiências públicas no âmbito de processos de licenciamento de 
maior complexidade socioambiental.
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ambiental a serem seguidas por um projeto ou empresa. Nesse pro-
cedimento, são avaliadas a localização, instalação, ampliação e/ou 
operação de atividades que apresentam potencial impacto ao meio 
ambiente, seja pela utilização de recursos naturais ou pelo risco de 
causar poluição ou degradação ambiental, considerando as disposi-
ções legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis.

Em geral, quando o BNDES recebe o pleito de financiamento, o 
empreendedor já deu início ao processo de licenciamento e já é 
possível identificar se o projeto está dispensado de licenciamento 
ou, caso contrário, que tipo de estudo ambiental foi demandado 
pelo órgão ambiental competente. Na maioria dos casos já existe 
uma licença de instalação emitida para o empreendimento, bem 
como o estudo ambiental que a subsidiou.

Os documentos elaborados e emitidos no âmbito do processo 
de licenciamento são, em geral, disponibilizados pelo cliente ao 
BNDES, mas podem ser complementados por buscas nos sites 
dos órgãos ambientais e demais instituições envolvidas. Confor-
me exposto anteriormente, todas as fontes de informação utili-
zadas ficam registradas no Relatório ABC do projeto, podendo 
também ser incluídas como anexos.

No que tange ao impacto dos critérios relacionados ao licencia-
mento na metodologia, como exposto na seção anterior, a dispen-
sa de licenciamento ambiental para o projeto é considerada um 
atenuante de risco, enquanto a demanda pela elaboração do EIA é 
tida como um agravante de risco de maior peso, capaz de elevar a 
classificação do projeto para categoria A, mesmo que seja o único 
agravante identificado. Assim, nos casos de licenciamento simpli-
ficado, para os quais são demandados estudos ambientais menos 
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complexos, a metodologia não prevê nem elevação nem redução 
do risco do projeto associada ao aspecto de licenciamento.

Resultados da aplicação
Gráfico 3 • Características do licenciamento ambiental dos projetos 
avaliados (em quantidade de relatórios)
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Fonte: Elaboração própria.

Dos 103 projetos avaliados, apenas 11% tinham alguma intervenção que 
havia sido objeto de licenciamento ambiental, seja pela obtenção de 
uma manifestação do órgão competente, seja pela existência de norma-
tivos ambientais indicando que a atividade não estaria sujeita a licen-
ciamento. Não foi observada concentração setorial, isto é, esse critério 
foi sensibilizado em projetos de setores diversos, tais como comércio 
varejista, telecomunicações, pesquisa e desenvolvimento, atividades de 
atendimento hospitalar e produção de lavouras temporárias.

Importante notar que nem todos os projetos dispensados de licen-
ciamento ambiental foram classificados na categoria C; para dois 
deles foi mantida a classificação preliminar setorial B, seja pela 
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ocorrência de fatores de risco relacionados à localização sensível, 
seja pela existência de outras intervenções no projeto que não esta-
vam dispensadas de licenciamento.

Dos 92 projetos que demandaram licenciamento ambiental obrigató-
rio, apenas 16 (17%) envolveram a elaboração do tipo mais complexo 
de estudo socioambiental, ou seja, do EIA-Rima. O setor de energia 
é o que mais se destaca nesse recorte, incluindo projetos de geração 
(hidrelétrica e eólica), transmissão e distribuição de energia elétrica.

Observa-se, portanto, que o licenciamento em modalidade mais sim-
plificada foi adotado na maioria dos projetos com pleito de financia-
mento submetido ao BNDES, considerando o período analisado.

Aspectos locacionais
O segundo bloco temático é composto por seis critérios que buscam 
avaliar se o projeto se situa ou perpassa uma localização considerada 
sensível do ponto de vista socioambiental: unidades de conservação, 
áreas Ramsar, áreas de preservação permanante (APP), terras indí-
genas, áreas remanescentes de quilombos e áreas com patrimônio 
cultural, histórico, arqueológico ou espeleológico.

Grande parte dos critérios desta seção podem ser avaliados por 
meio da localização georreferenciada10 do projeto em contraposi-
ção aos levantamentos feitos em bases oficiais do governo dispo-
nibilizadas publicamente. O georreferenciamento possibilita saber 
com precisão se o projeto está inserido completamente, em parte ou 
próximo a uma área socioambiental de interesse, a que distância se 

10  Georreferenciamento é a definição, de maneira exata, da forma, dimensão e localização 
de determinada área – um terreno ou a implantação de um projeto – no globo terrestre.
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encontra e, ainda, caso haja inserção parcial, a extensão do projeto 
que está inserida na camada de interesse – em termos percentuais 
ou absolutos (quilometragem).

Outras fontes de informação utilizadas na análise desses critérios 
são os estudos ambientais e documentos do processo de licenciamen-
to, como licenças e autorizações de supressão de vegetação (ASV). 
Os primeiros, por apresentarem a caracterização dos aspectos so-
cial e ambiental da área onde está inserido o projeto, bem como 
impactos previstos e medidas mitigatórias, contam com informa-
ções de áreas sensíveis próximas – como as que são consideradas 
na avaliação feita pelo BNDES. As licenças ambientais podem ter 
condicionantes a serem cumpridas pelo empreendedor com rela-
ção à interferência do projeto com áreas sensí veis consideradas 
na metodologia, e as ASVs algumas vezes trazem a dimensão de 
interferência do projeto em APPs.

Unidades de conservação

De acordo com a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que estabele-
ceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc), uni-
dade de conservação (UC) é um espaço territorial e seus recursos 
ambientais com características naturais relevantes, legalmente 
instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e li-
mites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção. A conservação abarca o  
manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preserva-
ção, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recu-
peração do ambiente natural.
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Um projeto que apresenta interferência dentro dos limites de uma 
UC ou que passa próximo a ela pode afetar negativamente a sua 
conservação. Alguns desses impactos negativos estão relacionados à 
maior atração de contingente populacional ou de trabalhadores, à 
pressão sobre a biodiversidade local, ao uso de recursos e à potencial 
poluição, que podem acontecer desde a implantação do empreendi-
mento até a sua operação.

O processo de avaliação desse critério consiste em confrontar a 
localização georreferenciada do projeto com as UCs existentes no 
Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2020), 
que é disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
e abrange todas as UCs municipais, estaduais e federais. Assim, é 
possível verificar se o projeto apresenta sobreposição com alguma 
UC, com sua zona de amortecimento11 ou se passa a menos de dois 
ou três quilômetros12 de seus limites (nos casos de UCs sem zona de 
amortecimento definida).

A base de dados disponibilizada pelo MMA não contempla a delimi-
tação das zonas de amortecimento das UCs. Essa verificação, quando 
necessária – isto é, no caso de projetos sem sobreposição com UCs, 
mas próximos a elas –, é realizada de forma manual, buscando-se o 
plano de manejo da UC. Esse documento estabelece seu zoneamento, 
incluindo a zona de amortecimento, e as normas que devem presidir 
o uso da área e o manejo dos recursos naturais nela presentes.

11  Área ou faixa ao redor de uma UC estabelecida para ajudar a filtrar ou mitigar impac-
tos de atividades que ocorrem fora da UC, mas ainda próximas a ela.

12  As distâncias consideradas são aquelas estipuladas pela Resolução Conama 428, de 
17 de dezembro de 2010, que estabelece procedimentos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental que afetem as UCs específicas ou 
suas zonas de amortecimento.



Categoria socioambiental ABC: histórico e avanços recentes no BNDES

215R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28, n. 56, p. 189-238, dez. 2021

É importante observar que existem UCs localizadas em áreas ur-
banas já com antropização consolidada, por exemplo, alguns par-
ques nacionais situados em metrópoles. Nesses casos, a avaliação de 
efetivo impacto considera, em geral, que projetos próximos a UCs 
localizadas em zona urbana não contribuirão para exercer pressão 
significativa sobre elas, não representando riscos e impactos adicio-
nais com sua presença. Assim, há casos em que, embora o projeto 
esteja localizado nas proximidades de uma UC (dentro de sua zona 
de amortecimento, por exemplo), a depender de sua natureza, não 
se vislumbra impacto relacionado a esse critério, que pode não con-
tribuir para a elevação de risco socioambiental da operação.

Área Ramsar

Áreas ou sítios Ramsar são zonas úmidas13 de importância inter-
nacional, conforme estabelecido pela Convenção de Ramsar. Esse 
tratado internacional, aprovado em encontro realizado na cidade 
iraniana de Ramsar em 1971, tem por objetivo promover a coope-
ração entre países para a conservação e o uso racional das zonas 
úmidas no mundo, de acordo com o reconhecimento da sua im-
portância ecológica e valor social, econômico, cultural, científico e 
recreativo (BRASIL, 2013; ICMBIO, 2017).

São áreas ambientalmente bastante sensíveis e de grande relevância 
para a biodiversidade e para o clima. Elas fornecem serviços ecoló-
gicos fundamentais – água e alimentação – para espécies de fauna 
e flora e para o bem-estar de populações humanas rurais e urbanas. 

13  O conceito de zona úmida considera toda extensão de pântanos, charcos e turfas, ou su-
perfícies cobertas de água, de regime natural ou artificial, permanentes ou temporárias, con-
tendo água parada ou corrente, doce, salobra ou salgada. Abrange, inclusive, represas, lagos 
e açudes e áreas marinhas com profundidade de até seis metros, em situação de maré baixa.
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Também atuam na regulação do regime hídrico de vastas regiões 
e cumprem papel vital no processo de adaptação e mitigação das 
mudanças climáticas, já que muitos desses ambientes são grandes 
reservatórios de carbono.

O Brasil tem, atualmente, 27 sítios Ramsar, sendo aproximadamen-
te 2,4 mil em todo o mundo.14

Na avaliação desse critério, confronta-se a localização georreferen-
ciada do projeto com a dos sítios Ramsar no Brasil, disponibilizada 
pelo MMA.

Área de Preservação Permanente (APP)

Conforme a definição dada pela Lei 12.651, de 25 de maio de 2012 
(Código Florestal), as APPs são áreas a serem protegidas, cobertas 
ou não por vegetação nativa, em zonas rurais ou urbanas, que se con-
figurem como margens de rios perenes ou intermitentes; entornos 
de nascentes, lagoas e reservatórios; encostas com inclinação maior 
que 45o; restingas; manguezais; dunas; veredas; bordas de chapadas; 
topos de morro e áreas em altitude superior a 1,8 mil metros.

Essas áreas contribuem para a proteção e manutenção de recursos 
hídricos, para a conservação da diversidade de espécies de plantas 
e animais e para o controle da erosão do solo e do consequente as-
soreamento e poluição dos cursos d’água. Outro papel importante 
é na infiltração e drenagem pluvial, uma vez que essas áreas contri-
buem para a recarga dos aquíferos e diminuem a ação das águas na 
dinâmica natural, evitando enxurradas, inundações e enchentes.

14  Ver: https://rsis.ramsar.org/.
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Não existe base oficial completa com todas as APPs do país, tor-
nando a avaliação georreferenciada um desafio. É possível apurar, 
por exemplo, se na área ou terreno de implantação do projeto há 
cursos d’água, porém não se pode determinar com precisão se ha-
verá intervenção em APPs. Assim, são consultados documentos 
relacionados ao processo de licenciamento, tais como estudos, 
licenças e ASVs, que costumam mencionar intervenções nessas 
áreas, quando existentes.

Terras indígenas já demarcadas ou 
em processo de demarcação

Terra Indígena (TI) é uma porção do território nacional, de pro-
priedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas, por 
ele(s) utilizada para suas atividades produtivas, sendo imprescindí-
vel à preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar 
e à reprodução física e cultural desses povos, segundo seus usos, 
costumes e tradições. O processo de demarcação, regulamentado 
pelo Decreto 1.775, de 8 de janeiro de 1996, é de competência do 
Poder Executivo e subsidiado pela atuação da Fundação Nacional 
do Índio (Funai).

As TIs são áreas fundamentais para a manutenção do modo de vida 
tradicional dessas comunidades, que se encontram entre os segmen-
tos mais marginalizados e vulneráveis da população. Empreendimen-
tos próximos a essas áreas podem envolver, além de interferência 
cultural e conflitos sociais relacionados ao uso da terra, a exploração 
de recursos naturais, poluição e contaminação dessas terras e de seus 
recursos hídricos, bem como riscos inerentes a grandes obras na fase 
de implantação, tais como violência e prostituição.
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Importante destacar também que as TIs são importantes para a 
conservação ambiental e o controle climático global, tendo em vista 
representarem as áreas mais protegidas ambientalmente em todos 
os biomas brasileiros (BRASIL, [2014]).

Para avaliar esse critério, confronta-se a localização georreferen-
ciada do projeto com a base oficial de terras indígenas no Brasil, 
disponibilizada pela Funai, verificando-se uma possível sobrepo-
sição do projeto com a TI ou se ele ultrapassa os limites legais 
estabelecidos pela Portaria Interministerial 60, de 24 de março de 
2015. Nesse último caso, considera-se que há interferência caso o 
empreendimento esteja a uma distância menor do que a definida 
na portaria, que varia dependendo da tipologia15 do projeto e de 
sua localização.16

Áreas remanescentes de quilombos já 
certificadas ou em processo de certificação

Conforme a definição do Decreto 4.887, de 20 de novembro de 
2003, comunidades remanescentes dos quilombos (CRQ) são gru-
pos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com traje-
tória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, 
com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistên-
cia à opressão histórica sofrida.

De forma similar às comunidades indígenas, as CRQs tam-
bém estão entre os segmentos mais vulneráveis da população 

15  Há diferença entre empreendimentos lineares (rodovias, linhas de transmissão etc.) e 
pontuais (portos, mineração, hidrelétricas etc.).

16  Se o projeto está na área considerada como Amazônia Legal ou fora dela.
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nacional. Somente a partir da Constituição Federal de 1988 fo-
ram reconhecidos os direitos das comunidades de descendentes 
dos antigos escravos – possibilitando seu acesso à propriedade 
das terras, em reparação à relação histórica estabelecida entre a 
sociedade escravocrata brasileira e o povo negro –, bem como o 
direito à manutenção de sua cultura. Dessa forma, a implantação 
e operação de empreendimentos próximos a essas comunidades 
podem trazer impactos sociais – tais como interferência cultu-
ral, conflitos sociais relacionados ao uso da terra e outros tipos 
de violência – a uma população já vulnerável e que só recente-
mente teve seus direitos garantidos.

Para avaliar esse critério, confronta-se a localização georreferencia-
da do projeto com a base oficial de CRQs no Brasil, disponibilizada 
pela Fundação Cultural Palmares (FCP), verificando a existência de 
sobreposição ou se o projeto ultrapassa os limites legais estabeleci-
dos pela Portaria Interministerial 60, de 24 de março de 2015. Nesse 
último caso, assim como para as TIs, considera-se que há interferên-
cia caso o empreendimento esteja a uma distância menor do que a 
definida na portaria, que varia dependendo da tipologia do projeto 
e de sua localização.

Patrimônio cultural, histórico, 
arqueológico ou espeleológico

Conforme definição da Constituição Federal de 1988, patrimônio 
cultural são os bens de natureza material e imaterial, tomados in-
dividualmente ou em conjunto, portadores de referência à iden-
tidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira.
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Alguns empreendimentos podem trazer impactos adversos ao pa- 

trimônio cultural e histórico e afetar vestígios arqueológicos  

e patrimônio espeleológico (cavernas), em especial durante a rea-

lização de obras para a sua implantação, a partir de terraplana-

gem, remoção de parte do solo, perfurações que poderiam afetar 

cavidades subterrâneas, entre outros. Tanto a implantação quanto 

a operação de um empreendimento também podem limitar, de 

forma provisória ou permanente, o acesso das comunidades a bens 

culturais e a locais históricos ou religiosos – por exemplo, impedir 

o acesso a uma rota de peregrinação religiosa. Isso pode ocorrer 

de algumas formas: a localidade pode ser cercada pelo empreende-

dor de forma permanente, como parte do terreno onde está o em-

preendimento, ou de forma provisória por questões de segurança 

durante as obras (onde acontece movimentação de máquinas e 

equipamentos, por exemplo). Além disso, há também a possibi-

lidade de dano permanente ou irreversível ao patrimônio, entre 

outras formas de impacto adverso.

No caso de patrimônio arqueológico e espeleológico, confronta-se 

a localização georreferenciada do projeto com as bases oficiais dispo-

nibilizadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-

cional (Iphan) e pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 

Cavernas (Cecav), respectivamente. Adicionalmente, os estudos am-

bientais abordam os componentes cultural, histórico, arqueológico 

e espeleológico, sendo outra importante fonte de informação, bem 

como as licenças que podem trazer condicionantes específicas para 

proteção dos diversos tipos de patrimônio.
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Resultados da aplicação
Gráfico 4 • Aspectos locacionais presentes nos projetos avaliados (em 
quantidade de relatórios)
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Fonte: Elaboração própria.

Dos 103 projetos avaliados, o maior índice de ocorrência foi de 
UCs (25%), seguido por intervenção em APPs (20%) e patrimô-
nio cultural, histórico, arqueológico e espeleológico (17%). O se-
tor de energia se destaca novamente, somando nove projetos com 
interferência em UCs e 14 com intervenção em APPs. No quesito 
patrimônio cultural, histórico, sítio arqueológico e espeleológico, 
a maior parte das ocorrências identificadas dizem respeito a inter-
ferências em sítios arqueológicos.

Entre os critérios locacionais menos sensibilizados, destaca-se a in-
terferência em áreas Ramsar, o que é compatível com a pequena 
porção do território nacional por elas ocupada.
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Aspectos ambientais
O terceiro bloco temático é composto por critérios ambientais con-
siderados de maior relevância. Tendo em vista que a classificação 
preliminar setorial e o processo de licenciamento ambiental já abar-
cam aspectos relacionados a riscos e impactos ambientais, foram 
selecionados apenas quatro critérios – relacionados a consumo de 
água, disponibilidade hídrica, supressão de vegetação e poluição 
atmosférica –, a maioria deles associada a indicadores, conforme 
exposto a seguir. É importante notar que alguns indicadores combi-
nam o aspecto ambiental com variáveis locacionais.

Bombeamento de águas subterrâneas em 
vazão superior a 10 milhões m3 por ano

Águas subterrâneas são aquelas que ficam armazenadas sob a superfície 
da terra, formando os aquíferos, que, por sua vez, alimentam as águas 
superficiais (os rios, por exemplo). Estima-se que aproximadamente 
98% da reserva de água doce do mundo esteja contida nos aquíferos.17

O objetivo desse item é avaliar se o empreendimento utiliza capta-
ção de água subterrânea em grande quantidade, em geral via poços 
artesianos, conforme referência de vazão (volume de água por uni-
dade de tempo) adotada pela OCDE.18

17  Conforme informação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) 
(SÃO PAULO, 2007).

18  Recommendation of the council on common approaches for officially supported export credits 
and environmental and social due diligence (the “common approaches”) (OECD, 2016) trata de 
recomendações socioambientais para financiamento à exportação e traz uma lista exem-
plificativa de setores ou projetos considerados de alto risco socioambiental (categoria A). 
Entre eles, constam projetos que envolvam atividades de captação de águas subterrâneas 
com volume anual superior a 10 milhões de m³.
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A Outorga de Recursos Hídricos é o documento emitido pelo órgão 
ambiental para autorizar a captação de água, apontando o tipo que será 
utilizado (superficial ou subterrânea), bem como a vazão autorizada –  
por exemplo, o volume diário permitido em m3 por hora. Essas infor-
mações possibilitam avaliar se o empreendimento utilizará captação 
subterrânea, além da vazão associada, quando aplicável.

Localização em região de escassez hídrica

A disponibilidade hídrica de uma região está associada à quanti-
dade e qualidade da água disponível para atender às necessidades 
humanas e econômicas e à conservação dos ecossistemas aquáticos, 
com riscos relacionados às secas e cheias. De acordo com o Plano 
Nacional de Segurança Hídrica (BRASIL, 2019), ela é condição 
indispensável para o desenvolvimento social e econômico, espe-
cialmente quando se verificam os impactos causados pelos eventos 
hidrológicos extremos ocorridos recentemente no país.

Para a avaliação desse critério, verifica-se o Índice de Seguran-
ça Hídrica (ISH)19 do município onde está inserido o projeto. Esse 
indicador é disponibilizado pela Agência Nacional de Águas e  
Saneamento Básico (ANA) e foi concebido para retratar, com simplici-
dade e clareza, as diferentes dimensões da segurança hídrica (humana, 
econômica, ecossistêmica e de resiliência), incorporando o conceito de 
risco aos usos da água. Dessa forma, possibilita a consulta a nível muni-
cipal e classifica a segurança hídrica em cinco níveis, que vão do míni-
mo ao máximo. Projetos em região com ISH mínimo são considerados 
como localizados em região de escassez hídrica.

19  Disponível em: https://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=7
6eaa4f324f2404a86784e21d882b6ec. Acesso em: 23 ago. 2021.
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A avaliação de efetivo impacto desse critério busca ainda consi-
derar a natureza dos projetos para estabelecer se eles contribuem 
de maneira relevante para agravar a disponibilidade hídrica da 
região onde serão implantados, causando, portanto, impacto so-
cioambiental. Assim, há casos de projetos localizados em região 
de ISH mínimo que não acionaram esse critério, não contribuin-
do, portanto, para a elevação da categoria de risco socioambien-
tal da operação, já que não estavam relacionados à utilização 
significativa de água como insumo ou parte de seu processo 
produtivo/operacional.

Supressão de vegetação em área 
superior a 100 hectares

Consiste na remoção da vegetação para possibilitar a instalação do 
empreendimento. Dependendo da natureza do projeto, pode ser ne-
cessária a remoção total ou de apenas algumas árvores isoladas. O 
indicador quantitativo utilizado teve como referência a Resolução 
Conama 1, de 26 de janeiro de 1986,20 que estabelece a lista de ati-
vidades que demandam elaboração de EIA-Rima para o processo de 
licenciamento ambiental.

A remoção de vegetação, ainda que autorizada pelos órgãos am-
bientais, representa impacto para o solo, para sistemas naturais de 
infiltração e drenagem pluvial e para a conservação da biodiversida-
de, em especial quando se trata de vegetação nativa.

20  Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou 
menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do 
ponto de vista ambiental.
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A ASV é a melhor fonte de informação para avaliação esse critério, 
uma vez que indica a área que contém a vegetação a ser suprimida. 
Em alguns casos, a ASV e a área a que se refere estão contidas na 
licença de instalação do projeto. Os estudos ambientais são fonte 
complementar de informação, já que costumam apontar se o em-
preendimento implicará ou não em supressão de vegetação – em 
alguns casos apontando uma estimativa de área, em outros, apenas 
a necessidade da supressão.

Emissões de poluentes atmosféricos em 
região saturada de poluição do ar

Conforme a Resolução Conama 3, de 28 de junho de 1990, consi-
dera-se poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou energia 
com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou carac-
terísticas em desacordo com os níveis estabelecidos e que tornem 
ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; in-
conveniente ao bem-estar público; danoso aos materiais, à fauna  e 
à  flora; prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às 
atividades normais da comunidade.

Algumas atividades (por exemplo, a atividade industrial) acabam en-
volvendo a emissão de poluentes oriundos de seus processos fabris. 
Esse critério busca identificar se essas emissões contribuirão para 
agravar a qualidade do ar em regiões já saturadas, isto é, aquelas em 
que o ar já é classificado como muito ruim pelos órgãos competentes, 
atingindo níveis de atenção, alerta e emergência com frequência.

O monitoramento da qualidade do ar é de competência dos estados e 
não há uma base de dados com esse monitoramento para os municípios. 



Ana Caroline Viana Mota Ferreira, Carina da Hora Victorio, Eric Flores Coelho e Odette Lima Campos

226  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28 n. 56, p. 189-238, dez. 2021

Alguns estados, como São Paulo,21 Rio de Janeiro22 e Rio Grande do 
Sul,23 apresentam medição de qualidade do ar em algumas cidades 
específicas. Assim, a avaliação desse item consiste em identificar se o 
empreendimento envolve emissão de poluentes e se está localizado em 
região cuja qualidade do ar seja avaliada como ruim, segundo medições 
oficiais do município. Estudos ambientais também são importantes 
fontes de informação, pois costumam citar quando o empreendimento 
envolve emissão de poluentes e a magnitude dessa emissão.

Resultados da aplicação
Gráfico 5 • Aspectos ambientais presentes nos projetos avaliados (em 
quantidade de relatórios)
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Fonte: Elaboração própria.

21  O mapa da qualidade do ar publicado por SP está disponível em: https://servicos.
cetesb.sp.gov.br/qa/. Acesso em: 30 ago. 2021.

22  O boletim de qualidade do ar publicado pelo RJ está disponível em: http://jeap.rio.
rj.gov.br/je-metinfosmac/boletim. Acesso em: 30 ago. 2021.

23  O boletim de qualidade do ar publicado pelo RS está disponível em: http://www.
fepam.rs.gov.br/qualidade/boletim_ar_automatica.asp. Acesso em: 30 ago. 2021.
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A ocorrência dos critérios ambientais que compõem a metodolo-
gia foi menor que a dos critérios locacionais. Dentre eles, o que foi 
identificado mais vezes (em 13% dos projetos) foi o relacionado à 
supressão de vegetação acima de 100 ha, sendo a maior parte (11 dos 
13 projetos) associada ao setor de energia: seis projetos de geração 
de energia (fontes hidrelétrica, eólica e solar), quatro de transmis-
são e um de distribuição.

Aproximadamente 10% dos projetos estavam localizados em região 
de ISH mínimo, índice que aparece em maior concentração na re-
gião Nordeste, mas também, ainda que com menos ocorrências, no 
litoral das regiões Sudeste e Sul. 

Nenhum dos projetos avaliados apresentou volume de bom-
beamento de águas subterrâneas superior ao indicador con-
siderado, o que pode ser explicado pelo fato de poucos deles 
serem de setores de uso intensivo de recursos hídricos e pelos 
recursos dessa natureza utilizados não serem provenientes de  
fontes subterrâneas.

O único projeto localizado em região saturada de poluição do ar foi 
do setor de distribuição de energia, e não do setor industrial, que 
contribuiria de forma mais significativa para o agravamento desse 
tipo de situação.

Aspectos sociais
Esse bloco temático é composto por critérios sociais considerados 
de maior relevância, com foco nos impactos adversos que os proje-
tos podem gerar para as pessoas e comunidades que estão nas áreas 
de influência direta ou indireta.
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As fontes de informação utilizadas para avaliação da ocorrência 
de todos os critérios desse bloco são as mesmas: estudos socioam-
bientais elaborados no âmbito do processo de licenciamento, as 
licenças ambientais, informações provenientes do próprio clien-
te – constantes no detalhamento do projeto – e pesquisas em 
ferramentas de busca disponíveis na internet por notícias vin-
culadas ao projeto e à empresa. Documentos jurídicos relaciona-
dos a eventuais processos de reassentamento populacional, bem 
como atas de audiências públicas realizadas no âmbito do pro-
cesso de licenciamento, também podem ser consultados, quan-
do disponíveis. Em casos mais complexos e/ou delicados, podem 
existir Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) relacionados 
ao cliente ou ao projeto.

Reassentamento populacional

Esse critério considera o reassentamento populacional, isto é, o des-
locamento físico do local de moradia, seja ele voluntário, ou seja, 
resultante de uma negociação entre as partes envolvidas,24 ou invo-
luntário, abarcando, por exemplo, desapropriações resultantes de 
declarações de utilidade pública. Os casos relacionados a proprieda-
des comunitárias ou pessoas que ocupem a terra sem direitos de uso 
formais, tradicionais ou reconhecíveis também são considerados na 
avaliação desse critério.

O reassentamento pode gerar impactos socioeconômicos e culturais 
adversos para a população afetada e o seu entorno, e o cálculo de in-
denizações consideradas justas pelas partes envolvidas é um desafio 

24  Tais negociações podem ocorrer com elevado grau de assimetria de informações ou 
de falta de padronização e equidade, o que é considerado um fator de risco social para o 
projeto, podendo implicar em contestações legais futuras.
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que envolve aspectos relacionados a isonomia e transparência, po-
dendo resultar em contestações. 

Saúde e segurança da comunidade

O objetivo desse critério é identificar se o projeto, durante seu 
ciclo de vida, envolve riscos para a saúde e a segurança de comu-
nidades do entorno ou que serão afetadas, decorrentes de circuns-
tâncias rotineiras ou não. Tendo em vista que esse fator de risco já 
é considerado na categoria preliminar setorial, levam-se em conta 
apenas aspectos além dos já esperados para o setor de atividade 
econômica do projeto.

São exemplos: exposição a odores, ruído significativo, emissões 
de substâncias tóxicas, iluminação excessiva ou vetores de doen-
ça; utilização de produtos químicos nocivos à saúde humana que 
possam vir a ser derramados ou que sejam inflamáveis; trans-
porte e movimentação de insumos ou utilização de máquinas e 
equipamentos que podem gerar acidentes; exposição de pessoas 
não envolvidas diretamente com o empreendimento a aciden-
tes de segurança ou de trânsito; riscos de explosões, incêndios e 
rompimento de barragens.

Nesse critério, são consideradas as comunidades do entorno do pro-
jeto ou comunidades por ele afetadas, isto é, núcleos sociais situados 
na área de influência direta e indireta, incluindo funcionários e po-
pulação em geral, sujeitos aos efeitos do empreendimento.
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Acesso de comunidades do entorno ou 
comunidades afetadas a recursos necessários 
às atividades produtivas ou de subsistência

Nesse critério, avaliamos se o projeto impacta o acesso de comuni-
dades do entorno ou comunidades afetadas a recursos necessários às 
suas atividades produtivas ou de subsistência, por exemplo, perdas 
ou restrições de uso ou acesso à terra, a bens ou a recursos naturais 
de forma permanente ou temporária.

São exemplos desse tipo de situação impactos na atividade pesqueira 
relacionados ao lançamento de efluentes em rios e mares; impactos 
na produtividade agrícola decorrentes de interferências físicas no 
solo ou lençol freático; restrição de acesso à água, a áreas de plantio 
ou a outros recursos naturais; alteração de condições necessárias à 
manutenção de vínculos de arranjos produtivos locais; suspensão ou 
redução de atividades comerciais em função de obras civis urbanas 
de grande porte, entre outros.

Manifestações contrárias de partes interessadas

Nesse critério, busca-se identificar se o projeto suscita ou suscitou 
manifestações contrárias por parte das comunidades do entorno, 
comunidades afetadas ou demais partes interessadas.

Diversos fatores de riscos e impactos socioambientais avaliados 
nessa metodologia podem ser objeto de manifestações contrárias 
por pessoas ou grupos sociais. Isso pode ocorrer de formas diversas, 
desde notícias veiculadas pela imprensa até processos administra-
tivos perante o Ibama e denúncias ou ações civis públicas (ACP) 
junto ao Ministério Público Federal (MPF). Seus desdobramentos 
podem gerar impactos sobre a própria execução e/ou continuidade 
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do projeto, paralisando ou mesmo inviabilizando sua execução, po-
dendo também afetar a capacidade de pagamento do financiamen-
to pela empresa. Além disso, podem ocorrer impactos negativos de 
imagem e de reputação tanto para o empreendedor quanto para a 
instituição que financia a execução da atividade.

Migração de grande quantidade 
de trabalhadores

Nesse critério, busca-se identificar se haverá o deslocamento de 
grande contingente de trabalhadores para o local de execução do 
projeto ou seu entorno, ou ainda para as áreas onde serão estabele-
cidos os canteiros de obra, em caso de empreendimentos lineares. 
Os principais impactos resultantes desse tipo de situação são a 
sobrecarga de serviços públicos essenciais, tais como saúde e se-
gurança pública, bem como o risco de aumento da violência e de 
práticas de prostituição, além da disseminação de doenças.

Avalia-se, portanto, a magnitude desse quantitativo de traba-
lhadores frente à população existente nos municípios de exe-
cução do projeto. Para isso, utiliza-se a informação de número 
de empregos gerados, fornecida pelo cliente nas etapas de im-
plementação e operação do empreendimento, bem como dados 
sobre a população dos municípios disponibilizados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em geral, se 
o número de trabalhadores a serem contratados for superior a 
5% da população local, considera-se que esse fator de risco está 
presente no projeto.
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Resultados da aplicação

A ocorrência de impactos sociais no universo de operações analisa-
das neste artigo foi pequena, variando entre 3% e 5%. É interessante 
notar que os projetos nos quais esses fatores foram identificados são 
de setores que também se destacaram nos blocos temáticos anterio-
res, ou seja, aqueles relacionados a projetos de infraestrutura, com 
destaque para geração e transmissão de energia elétrica (hidrelétrica 
e eólica) e construção de rodovias e ferrovias, além de alguns proje-
tos de mineração.

Gráfico 6 • Aspectos sociais presentes nos projetos avaliados (em 
quantidade de relatórios)
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Fonte: Elaboração própria.

Outras características
Conforme exposto anteriormente, há dois critérios atenuantes de 
risco socioambiental na metodologia até o momento. Um deles diz 
respeito à dispensa de licenciamento ambiental e foi apresentado na 
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seção correspondente. O outro avalia se o projeto pode ser qualifi-
cado como de manutenção ou modernização de empreendimento já 
existente, com pouca ou nenhuma expansão de capacidade.

Esse último critério baseia-se no fato de que projetos com tal carac-
terística apresentam riscos e impactos socioambientais adversos de 
menor magnitude, em especial quando comparados a projetos de 
novos investimentos ou que envolvem ampliações de grandes pro-
porções – que podem se assemelhar a novos investimentos.

O número de projetos que sensibilizaram esse atenuante foi bastan-
te significativo, representando pouco mais de 25% dos casos. Alguns 
exemplos encontrados foram: projetos de pesquisa, desenvolvimen-
to e inovação; modernização de infraestrutura física; operações de 
reestruturação de dívidas; aquisição de licenças de software; manu-
tenção e reparos em embarcações; e aumento de capacidade produ-
tiva pouco significativa. O setor que mais se destacou com esse tipo 
de atenuante foi o de manutenção e reparação de embarcações e 
estruturas flutuantes, com oito projetos (ou cerca de 30% dos casos).

Notas conclusivas
Embora haja diretrizes conceituais que norteiam a classificação da 
categoria de risco socioambiental ABC de projetos, as diferentes 
instituições dispõem de procedimentos tácitos ou critérios forma-
lizados próprios nos quais as equipes responsáveis por tal atividade 
se baseiam. Essas diretrizes evoluíram ao longo dos anos, passando 
a incorporar cada vez mais aspectos sociais. A tendência futura – já 
adotada atualmente em algumas instituições – é a inclusão ou au-
mento de relevância de aspectos relacionados a clima, diversidade/
gênero e biodiversidade.
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O BNDES seguiu essa trajetória evolutiva. A metodologia vigente 
foi desenhada da forma mais objetiva possível, de modo que, apli-
cada por pessoas ou equipes distintas, tende a não apresentar varia-
ção de resultado, conferindo coerência, robustez e transparência ao 
processo. É importante ter em mente, no entanto, que se trata de 
uma metodologia em constante evolução, preparada para incorpo-
rar novos critérios em sua lógica geral algorítmica já estabelecida, e 
possivelmente em breve serão incorporados novos critérios relacio-
nados à temática da mudança do clima.

A aplicação em casos reais ainda aponta, por vezes, a necessidade de 
ajustes e aperfeiçoamentos específicos. Um dos principais desafios 
atualmente enfrentados diz respeito à classificação de categoria de 
risco socioambiental em operações de apoio a planos de investimen-
to, que abarcam dezenas de projetos, para as quais não é necessária 
a apresentação de informações detalhadas na etapa de análise do 
financiamento. Outro desafio é a consideração de impactos cumu-
lativos associados a projetos financiados pelo BNDES na mesma re-
gião ou bioma.

Quanto aos resultados encontrados, é interessante notar que, apesar 
de existirem oito vezes mais critérios agravantes do que atenuantes 
de risco, o impacto dos dois grupos na classificação final das opera-
ções não obedece a essa proporcionalidade, sendo de 12% e 8%, res-
pectivamente. Entre os agravantes de risco, destacam-se os aspectos 
locacionais – em especial a interferência em UCs, APPs e em patri-
mônio cultural e histórico –, seguidos pela demanda de EIA-Rima 
no processo de licenciamento, impactos ambientais e sociais.

É importante destacar que, ainda que existam medidas mitigató-
rias ou compensatórias previstas para o projeto, os critérios agra-
vantes de risco socioambiental são sensibilizados e impactam na 
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classificação da categoria de risco, já que a efetiva mitigação ou 
compensação dos riscos e impactos adversos associados a um proje-
to só pode ser comprovada ao final da sua execução, caso os progra-
mas e ações previstos sejam implementados de forma adequada e se 
mostrem eficazes.

Por fim, cabe ressaltar que, mais do que uma ferramenta de classifi-
cação de risco socioambiental, a aplicação da metodologia permite 
identificar a existência de um conjunto importante de potenciais 
riscos e impactos socioambientais associados aos projetos. Assim, 
configura-se como um extrato simplificado de avaliação socioam-
biental da operação, que fornece as informações iniciais sobre os 
diversos aspectos considerados e indica os pontos a serem aprofun-
dados na etapa de análise do financiamento ao projeto e monitora-
dos na etapa de acompanhamento da sua execução.
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Resumo
A agenda ambiental, social e de governança (ASG) e os Princípios para o Investimento 
Responsável (PRI) incorporaram novos valores que pretendem orientar a governança nos 
mercados de capitais e financeiro. Para avançar na compreensão desses princípios, este 
artigo exploratório revisita alguns dos principais marcos da responsabilidade social e am-
biental das empresas e instituições financeiras brasileiras. Busca-se entender como tem 
ocorrido a regulamentação da agenda ASG no Brasil em mercados estratégicos para os 
investidores, pelo exame das políticas de responsabilidade social e ambiental. Como resul-
tado, apontam-se possíveis caminhos de desenvolvimento dessa agenda.

Palavras-chave: Princípios para o Investimento Responsável (PRI). Agenda ASG. Polí-
tica de responsabilidade social e ambiental. Mercado de capitais. Mercado financeiro.

Abstract
The environmental, social and governance (ESG) agenda and the Principles for Responsible 
Investment (PRI) incorporate new values that are intended to guide governance in the stock and 
financial markets. To advance the understanding of these principles, this exploratory article revisits 
some of the main milestones of social and environmental responsibility of Brazilian companies and 
financial institutions. The aim is to understand how the ESG agenda has been regulated in Brazil in 
strategic markets for investors, by examining social and environmental responsibility policies. As a 
result, possible paths for the development of this agenda are pointed out.

Keywords: Principles of Responsible Investment (PRI). ESG agenda. Social and environmental 
responsibility policy. Stock market. Financial market.
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Introdução
O desenvolvimento sustentável demanda uma nova governança 
dos investimentos no Brasil. Se nossas referências sobre a litera-
tura da governança corporativa têm contribuído para o avanço 
de princípios, teorias e melhores práticas de investimento no 
contexto institucional brasileiro, os desafios impostos pela agen-
da de desenvolvimento sustentável trazem novas questões que 
também precisam ser abordadas na aplicação de recursos nacio-
nais e estrangeiros.

Ao enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável, é preciso 
ampliar nossa compreensão sobre o papel da própria governança 
corporativa, sem resumi-la às questões de segurança jurídica e ins-
titucional. Assim, não é mais suficiente empregar uma das mais 
difundidas definições sobre o tema, consagrada na década de 2010, 
segundo a qual “governança corporativa trata das maneiras pelas 
quais os fornecedores de recursos às empresas se asseguram que 
irão obter retorno de seus investimentos” (SHLEIFER; VISHNY, 
1997). Ao adotarmos uma perspectiva mais ampla (FONTES  
FILHO, 2006) sobre os recursos investidos em empresas, perce-
be-se que a consolidação dos princípios e das boas práticas de 
governança (transparência das informações, equidade no trata-
mento dos investidores, prestação de contas, cumprimento de 
leis e comportamentos éticos) estão cada vez mais associados às 
ações empresariais e dos próprios investidores, especialmente 
aqueles institucionais.
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Isso se deve, em boa medida, à maior percepção da sociedade sobre 
os impactos ou externalidades econômicas1 negativas (IBGC, 2007) 
que o lucro como único objetivo dos empresários e investidores 
pode acarretar a todos os envolvidos no processo: clientes, fornece-
dores, populações locais e, indo além, animais, o próprio clima e a 
natureza. Essa maior conscientização de todos os stakeholders rela-
cionados aos projetos e negócios financiados com recursos oriundos 
de diversas fontes de capital reforça a agenda de responsabilidade 
social e ambietal empresarial. Entretanto, boa parte das pesquisas 
e estudos sobre governança ainda adota uma abordagem centrada 
apenas nos interesses de acionistas ou empresários. Em vista disso, 
uma nova compreensão da governança voltada aos investimentos 
necessita abarcar novas visões e conceitos, a fim de equilibrar sis-
tematicamente os interesses de todos aqueles afetados pelo desen-
volvimento sustentável ou pela falta dele (JAMALI; SAFIEDDINE; 
RABBATH, 2008).

Não por acaso, a agenda do desenvolvimento sustentável adota 
uma visão cada vez mais crítica sobre os impactos do capitalis-
mo contemporâneo, especialmente suas externalidades negativas. 
Em resposta a tais externalidades, a agenda ambiental, social e 
de governança (ASG) busca agregar os interesses da sociedade ci-
vil e de proteção do meio ambiente aos interesses já estabeleci-
dos dos acionistas ou investidores das empresas. Isso importa na 
adoção ou substituição de valores e princípios corporativos, na 

1 “Externalidades econômicas são os efeitos de uma transação que incidem sobre tercei-
ros que não consentiram ou dela não participaram. Decorrem, portanto, de atividades que 
envolvem a imposição de custos ou de benefícios sobre terceiros sem que estes tenham a 
oportunidade de impedir e sem que tenham a obrigação de pagar ou o direito à indeniza-
ção. As externalidades podem ser positivas (ex.: valorização de um terreno devido à melhor 
iluminação e calçamento da rua) ou negativas (ex.: desvalorização de um terreno em virtu-
de da contaminação do solo pelo proprietário vizinho)” (IBGC, 2007).
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redefinição de conceitos jurídicos e no aumento da responsabili-
dade de empresários e investidores. Nesse sentido, a agenda ASG 
e os Princípios para o Investimento Responsável (PRI) indicam os 
novos valores que pretendem orientar a governança nos mercados 
de capitais e financeiro.

Seguindo esse movimento, os reguladores brasileiros dos mercados 
de capitais e financeiro devem ser capazes de regular e fiscalizar a 
responsabilidade social e ambiental dos empresários. Atualmente, 
todas as instituições financeiras que operam no Brasil devem esta-
belecer uma política de responsabilidade socioambiental (PRSA) 
e manter estrutura de governança compatível com o seu porte, a 
natureza do seu negócio e a complexidade de serviços e produtos 
oferecidos. Em resumo, a PRSA deve conter princípios e diretrizes 
que norteiem as ações de natureza socioambiental nos negócios e na 
relação com as partes interessadas.

Ao avançar na compreensão dos PRI, este artigo aponta os prin-
cipais marcos da responsabilidade social e ambiental (RSA) das 
empresas e instituições financeiras brasileiras e debate algumas 
possibilidades de sua efetivação. Com efeito, busca-se compreender 
como tem se dado a regulamentação da agenda ASG no Brasil em 
mercados estratégicos para os investidores pelo exame das políti-
cas de responsabilidade social e ambiental. Possíveis caminhos de 
desenvolvimento dessa agenda são apontados, contribuindo, assim, 
para futuras agendas de pesquisa.
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A agenda ASG e os PRI
Em uma dinâmica de “círculo virtuoso”, informações transparen-
tes e responsivas tendem a favorecer uma ética de accountability 
corporativa e estimular uma interação mais qualificada entre os 
atores interessados. É possível criar e manter um fluxo de rela-
tos ASG a partir de um conjunto de normas, diretrizes e con-
troles de responsabilidade desenvolvidos para assegurar o valor, 
a qualidade e o compliance das informações. Esse mesmo fluxo de 
informações torna mais factível a correta visualização das respon-
sabilizações dos administradores e a identificação de méritos, fa-
lhas ou incongruências nas políticas corporativas ao permitir uma 
avaliação qualitativa das suas consequências, comparativamente 
às intenções iniciais manifestas.

Os relatos ASG devem ser produzidos pelas empresas e analisa-
dos por investidores. No caso de empresas comprometidas com 
uma nova ética de accountability corporativa, devem transparecer 
práticas de mercado equitativas. Alinhados aos princípios de go-
vernança corporativa, Adam e Lachman (2009) identificam como 
características especiais das informações transparentes produzidas 
pelas empresas para a garantia de práticas de mercado equitativas:  
(i) relevância, amplitude e fidedignidade dos dados; (ii) acesso fácil 
e linguagem simples e direta dos dados; e (iii) agilidade na transmis-
são dos dados. Ademais, para que as práticas de mercado equitativas 
sejam sustentáveis e efetivas, elas também devem ser compreendidas, 
avaliadas e valorizadas pelos investidores que financiam as empre-
sas. Portanto, assim como as empresas se orientam pelos princípios 
de governança corporativa, os investidores necessitam igualmente 
de um guia para nortear seus comportamentos e práticas, no âmbito 
da agenda ASG.
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Considerada tal necessidade, nos idos da primeira década do século 
XXI, o então secretário-geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU), Kofi Annan, com um grupo de grandes investidores ins-
titucionais mundiais, apoiado por um quadro de especialistas da 
indústria de investimentos, organizações intergovernamentais e 
sociedade civil, desenvolveu os PRI.2 Tais princípios, lançados em 
abril de 2006 na Bolsa de Valores de Nova Iorque, foram subscritos 
por mais de três mil signatários desde então e são equivalentes, em 
grande medida, ao que podemos classificar como investimentos sus-
tentáveis (WHAT ARE…, 2006).

Os seis PRI não abrangem o conceito técnico jurídico de responsa-
bilidade como o dever de indenizar ou de reparar danos causados, 
com ou sem culpa; eles remetem à dimensão ética da responsa-
bilidade social e ambiental (ética intergeracional), que demanda 
critérios preventivos de danos e de gestão de riscos diferencia-
dos das métricas financeiras tradicionalmente observadas quando 
da análise de projeto ou empréstimo. Representam um conjunto 
voluntário e amplo de princípios que abrem a possibilidade de 
inúmeras ações para incorporar a agenda ASG3 nas práticas dos 

2 “Princípio 1: Vamos incorporar questões ESG na análise de investimentos e nos pro-
cessos de tomada de decisão. Princípio 2: Seremos proprietários ativos e incorporaremos 
as questões ESG em nossas políticas e práticas de propriedade. Princípio 3: Buscaremos 
divulgação apropriada sobre questões ESG pelas entidades nas quais investimos. Princípio 
4: Promoveremos a aceitação e implementação dos Princípios na indústria de investimen-
tos. Princípio 5: Trabalharemos juntos para aumentar nossa eficácia na implementação dos 
Princípios. Princípio 6: Cada um de nós apresentará um relatório sobre nossas atividades 
e progresso na implementação dos Princípios” (WHAT ARE…, 2006, tradução nossa).

3 Segundo a B3 (2016), melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, no 
acrônimo em inglês, tal como são conhecidas internacionalmente) são aquelas relacio-
nadas a uma agenda de negócios éticos, com baixo custo de capital e melhor resiliência 
contra riscos associados a clima e sustentabilidade.
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investidores globais e podem contribuir para o desenvolvimento 
de um sistema financeiro mais sustentável.

A abordagem dos PRI diferencia-se dos enfoques convencionais 
de investimento por reconhecer explicitamente a importância 
dos fatores ASG para o investidor e por valorizar a geração de 
retorno das aplicações no longo prazo e, consequentemente, a 
estabilidade dos sistemas econômicos e ambientais, bem como 
fatores contextuais mais abrangentes, que incluem a evolução 
dos valores e das expectativas de suas sociedades.

Distingue-se logo que tais princípios evidenciam um esforço de 
autorregulação a fim de aplicar as melhores práticas ambientais, 
sociais e de governança nas aferições de grau de investimento de 
empresas. Em outras palavras, os investidores profissionais e ins-
titucionais notaram que a ampliação do foco em governança, de-
senvolvimento humano e preservação ambiental era igualmente 
necessária para a realização das suas atividades.

Contudo, vale destacar que, para a efetiva aplicação dos PRI, im-
põe-se um fluxo de informações seguras aos investidores sobre as 
empresas ou os projetos nos quais eles pretendem alocar capital. 
Nesse sentido, face à necessária adaptação das métricas tradicio-
nais de avaliação de investimentos à nova ética de accountability 
corporativa, surgem novos guias e formas de reporte ASG, assim 
como novas regulações de mercado que exigem a criação de polí-
ticas de responsabilidade social e ambiental para empresas e ins-
tituições financeiras, para a efetiva aplicação de tais princípios.
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Responsabilidade social 
e ambiental
Em termos gerais, os objetos de pesquisa da literatura sobre RSA 
apresentam resultados que incentivam a agenda ASG. Por exemplo, 
Peloza (2009) focou em como medir o impacto da RSA no desem-
penho financeiro, enquanto Peloza e Shang (2011) realizaram uma 
revisão de como a RSA pode criar valor para as partes interessadas. 
Por sua vez, Roberts e Dowling (2002) sustentam que, além de ha-
ver uma relação positiva entre reputação e desempenho financeiro, 
empresas com reputação relativamente boa são mais capazes de sus-
tentar resultados de lucro superiores ao longo do tempo.

Ainda assim, necessita-se de uma revisão integrada e sintetizada  
da literatura sobre o tema, de maneira coerente e abrangente 
(AGUINIS; GLAVAS, 2012). Uma possibilidade para tal revisão 
é a análise das políticas regulamentadas de RSA em mercados 
estratégicos para investidores e de seus respectivos efeitos, como 
sugerido neste artigo. Presume-se que tais políticas incorporam 
variáveis relevantes a todos os temas da agenda ASG.

A consciência de uma RSA das organizações econômicas, sejam em-
presas fechadas, sejam listadas em bolsa ou instituições financeiras, 
nasce a partir da constatação cada vez maior de que a busca legítima 
do lucro pelas organizações pode produzir externalidades negati-
vas, capazes de privatizar benefícios e repartir prejuízos públicos, 
agora e no futuro. A partir dessa consciência, a RSA das empresas 
pelas externalidades produzidas em suas atividades visa contribuir 
para diminuir os riscos ou atenuar os impactos associados dessas 
atividades às comunidades, à fauna e à flora. A RSA das empresas 
também procura se justificar como uma segurança adicional para os 
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investimentos, por permitir uma melhor visualização dos riscos das 
empresas avaliadas. Contudo, para alguns céticos, a agenda da RSA 
seria apenas uma forma de marketing reputacional ou greenwashing.4

Nos últimos anos, exatamente pela utilidade da nova abordagem da 
responsabilidade empresarial na agenda ASG, a RSA tem sido con-
siderada por alguns como um novo princípio da governança corpo-
rativa (FONTES FILHO, 2006). Os valores expressos pelo conceito 
de RSA se traduzem em preceitos que têm sido gradualmente con-
solidados nos mercados de capitais e financeiro do Brasil (B3, 2016). 
Esses preceitos são regidos por uma ideia matriz de ética intergeracio-
nal, segundo a qual empresas públicas ou privadas têm compromissos 
com a sociedade, uma vez que devem atender as suas necessidades 
atuais sem comprometer as necessidades das gerações futuras.

A ideia de ética intergeracional tende a se aclarar quando recorda-
mos que os investimentos de hoje, especialmente os de longo prazo, 
refletirão seus impactos nas próximas gerações. Essa ideia matriz e 
o princípio de responsabilidade dela decorrente são correlatas aos 
valores informativos dos princípios da função social da proprie-
dade e do desenvolvimento nacional, presentes na Constituição 
brasileira,5 em harmonia com os princípios de governança corpo-
rativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 
e com os princípios de investimentos responsáveis divulgados pela 
ONU. Dada essa sólida base constitucional e “principiológica”, os 

4 Greenwashing designa investimentos em ações de sustentabilidade desviados de sua fi-
nalidade, cujo propósito é apenas prover uma imagem falsa ou oferecer uma reputação de 
“fachada” para os produtos ou serviços de uma organização, sem real compromisso com 
princípios de responsabilidade socioambiental.

5 Na forma do inciso II, art. 3º c/c inciso XXIII, art. 5º e inciso III, art. 170 da Constitui-
ção da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988).
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órgãos reguladores dos mercados de capitais e financeiro do país 
disciplinaram a RSA nos seus normativos.

Assim, amplia-se o debate para interpretar o papel ético de investidores, 
instituições financeiras e administradores, o que impõe uma releitura 
ou complementação dos critérios jurídicos existentes sobre responsabi-
lidade com culpa (subjetiva) ou sem culpa (objetiva), ou a definição de 
nexo causal entre a ação ou omissão e o resultado danoso, presentes nos 
manuais de responsabilidade civil. Nesse sentido, questões da agenda 
ASG refletem, simultaneamente, a complexidade das relações sociais, 
econômicas e culturais e a busca de novos instrumentos de decisão em-
presarial mais transparentes, justificados e sustentáveis no longo prazo, 
para lidar com riscos de diversas naturezas, em nível global. Em função 
dessa ampliação do debate, temas como a diversidade na composição 
dos conselhos de administração, a definição dos deveres fiduciários dos 
administradores e a figura do poluidor indireto nos financiamentos ga-
nham novas dimensões na agenda do mundo dos negócios.

Para avançar esse debate de forma efetiva, a metodologia escolhida 
pelos órgãos reguladores parece privilegiar a abordagem baseada no 
risco (risk-based approach), com políticas know your customer6 e maior 
cuidado com as definições de cliente e investidor.7

6 Política conheça seu cliente (know your customer): além do processo de identificação e 
de coleta de dados cadastrais dos clientes, essa política determina diligências contínuas, 
a fim de coletar informações suplementares e, em especial, de identificar seus respecti-
vos beneficiários finais.

7 De acordo com a Instrução 617, de 5 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prevenção 
à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLDFT) no âmbito do mercado de 
valores mobiliários (BRASIL, 2019); e com a Circular do Banco Central do Brasil 3.978, de 
23 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos 
a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil vi-
sando a prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” 
ou ocultação de bens, direitos e valores e de financiamento do terrorismo (BRASIL, 2020).
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Segundo a abordagem baseada no risco, as instituições reguladas, 
como os bancos, passam a ser obrigadas a identificar, a avaliar e a 
compreender os riscos de lavagem de dinheiro e de financiamento 
ao terrorismo aos quais estão sujeitas, para então definirem medi-
das de prevenção compatíveis com tais riscos, a fim de mitigá-los 
de maneira eficaz. É uma metodologia que favorece o controle pre-
ventivo do fluxo de informações nos sistemas financeiros e estende 
as obrigações de controle aos próprios regulados, em um raciocínio 
que, mutatis mutandis, pode ser empregado em distintos tipos de 
riscos socioambientais, extrapolando as obrigações típicas de res-
ponsabilidade civil. A metodologia de controle baseada em risco 
possibilita que as medidas preventivas a serem adotadas pelas ins-
tituições reguladas sejam mais flexíveis e proporcionais à natureza 
dos riscos com os quais estão envolvidas, uma vez conhecido o perfil 
de risco de seus clientes e das suas relações de negócios, as probabi-
lidades de sua ocorrência e as estimativas de seus impactos.

Logo, administradores, investidores e instituições financeiras pode-
rão ser responsabilizados se tal abordagem não for estabelecida em 
políticas organizacionais ou se essas políticas falharem em identifi-
car, analisar e compreender os riscos socioambientais dos respecti-
vos clientes, produtos, serviços, canais de distribuição e prestadores 
de serviços relevantes.

Vale destacar que, para ser efetiva, a regulamentação da responsa-
bilidade social e ambiental empresarial brasileira deve endereçar o 
desafio global comum da nova ética da accountability corporativa, 
qual seja: a fixação clara dos deveres empresariais e a definição das 
informações relevantes para a fiscalização desses deveres, segundo 
instrumentos de relatos ou métricas adequadas, proporcionais e ra-
zoáveis. Além disso, boas regulação e fiscalização da RSA facilitam 
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ao investidor compreender o relacionamento da empresa com a so-
ciedade civil e a sua dependência de recursos naturais, o que leva, 
por isso mesmo, a decisões de alocação de recursos mais conscien-
tes. Dito de outro modo, informações claras e relevantes da agenda 
ASG permitem aos investidores vislumbrar potenciais oportunida-
des de negócios e riscos legais e reputacionais em relação ao desen-
volvimento humano e ambiental.

Nesse sentido, além de exemplos de autorregulação, como o PRI, o 
ordenamento jurídico brasileiro já tem disciplinado os princípios 
de responsabilidade social e ambiental dirigidos aos investimentos 
tanto no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (por meio do Ban-
co Central do Brasil) quanto na esfera do Sistema do Mercado de 
Capitais (pela Comissão de Valores Mobiliários), em sintonia com 
os compromissos por melhores práticas dos PRI. E as empresas tam-
bém têm traduzido esses princípios em políticas corporativas.

Mercado de capitais e RSA
No mercado de capitais brasileiro ocorre a negociação de títulos 
das sociedades de capital aberto. Isso objetiva alavancar tais or-
ganizações e seus recursos no país, em uma perspectiva de longo 
prazo, dividindo-se riscos ao partilhá-los com novos acionistas, 
por exemplo. Por permitir novos investimentos em projetos e 
negócios de longo prazo, o mercado de capitais é estratégico 
para o avanço da agenda ASG.

Vale recordar que os investidores, ou seja, os titulares dos ativos 
investidos pelas instituições financeiras ou pelas próprias em-
presas, a princípio, têm sua responsabilidade limitada ao valor 
das quotas ou ações. Consequentemente, aplicações que pro-
voquem danos sociais e ambientais são capazes de ocasionar a 
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perda do valor investido em determinado negócio ou projeto. 
Diante disso, o órgão regulador do mercado de capitais deve 
fornecer orientações aos investidores interessados no avanço da 
agenda ASG.

Em suas orientações gerais sobre procedimentos a serem observa-
dos pelas companhias abertas, estrangeiras e incentivadas quan-
to a questões de natureza socioambiental, a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), o órgão regulador do mercado de capitais 
brasileiro, indica a leitura das seguintes publicações:

• Guia de Sustentabilidade para as Empresas, do Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa (IBGC, 2007);

• Guia Novo Valor – Sustentabilidade nas Empresas: Como começar, 
quem envolver e o que priorizar, da B3 (2016); e

• Mercado de Capitais e ODS, realizada em parceria entre B3, 
CVM, GRI e Rede Brasil do Pacto Global da ONU (2018).

Essas orientações da CVM evidenciam um interessante modelo de 
incorporação de boas práticas de mercado à regulação stricto sensu e 
certa abertura à autorregulação da matéria.

Por seu turno, no campo da autorregulação propriamente dito, o 
Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Merca-
do (CODIM, 2012)8 expressa claramente que além do retorno aos 

8 Codim – Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado (ABRAPP – 
AMEC – ANBIMA – ANCORD – ANEFAC – APIMEC – B3 – CFC – IBGC – IBRACON – 
IBRI). Pronunciamento de Orientação 14, de 4 de setembro de 2012. Revisão R1 de 10 de 
dezembro de 2015. Revisão R2 de 6 de dezembro de 2018. Ementa: melhores práticas  
de divulgação de informações sobre sustentabilidade. Necessidade de informar sobre o pro-
cesso de incorporação do tema sustentabilidade no cotidiano da companhia como forma de 
criação de valor para a companhia, a sociedade e demais públicos estratégicos.
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acionistas, as companhias devem divulgar seu comprometimento 
com a defesa dos direitos humanos, as causas sociais, os investimen-
tos responsáveis, o uso eficiente e consciente dos recursos naturais, 
suas práticas de governança e transparência, a diversidade e o fo-
mento ao desenvolvimento local, por exemplo.

Essa orientação expressa do Codim está alinhada com uma inter-
pretação mais integrada dos deveres fiduciários dos administra-
dores previstos pela Lei das S.A. (Lei 6.404, de 15 de dezembro de 
1976) e com os PRI, ao incentivar o fornecimento aos investido-
res de informações mais fidedignas sobre o estágio do desenvol-
vimento sustentável das empresas e a sua capacidade de manter 
uma trajetória responsável no longo prazo. Portanto, com tais 
orientações chanceladas por diversas instituições representati-
vas do mercados de capitais, pretende-se induzir as companhias 
a divulgar as suas estratégias, suas ações e os fatos decorrentes 
das suas interações e de seus compromissos socioambientais, de 
forma ampla e transparente.

A própria Lei das S.A. estabelece que os administradores das 
companhias estão vinculados aos seus deveres fiduciários e os 
obriga a agir com diligência e lealdade, bem como a não intervir 
em caso de conflito de interesse. Entretanto, não é raro que acor-
dos de acionistas de grandes companhias abertas, ao aplicar iso-
ladamente o disposto no artigo 118 da Lei das S.A., subordinem, 
incondicionalmente, os administradores e seus deveres fiduciá-
rios às diretrizes dos acionistas, conforme uma visão mais estrita 
da governança corporativa. Essa medida pode gerar a responsa-
bilização deles por prejuízos causados à companhia, aos acio-
nistas não signatários e até mesmo ao mercado. Portanto, para 
dar efetividade aos PRI, em uma visão ampliada de governança 
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corporativa que incorpore a ética da accountability, é necessá-
ria uma releitura dos deveres fiduciários dos administradores de 
companhias, de modo que eles recebam a confiança dos acio-
nistas para conduzir os assuntos corporativos segundo os me-
lhores interesses destes últimos, com responsabilidade social e 
ambiental. Nessa releitura, efetuada pelo Codim, os administra-
dores devem criar, monitorar, acompanhar e atualizar métodos, 
ferramentas, práticas e indicadores relativos a áreas e unidades 
operacionais, verificando quais e de que forma eles devem ser 
divulgados ao público, indicando inclusive seus investimentos 
programados e benefícios esperados relacionados à sustentabili-
dade de seus negócios. Todo esse instrumental de governança e 
gestão pretende aferir quais procedimentos estão sendo efetiva-
mente observados pelas companhias quanto a questões de natu-
reza socioambiental. Tais instrumentos também almejam revelar 
como os procedimentos adotados estão atrelados ao modelo de 
negócio e à estratégia de cada companhia, vinculando seus ob-
jetivos econômico-financeiros aos objetivos socioambientais em 
uma perspectiva de longo prazo.

De fato, a RSA dos investidores e dos administradores só pode 
ser revelada quando a companhia estabelece metas socioambien-
tais claras e objetivas, que sejam transparentes, de conhecimen-
to público e passíveis de monitoramento e revisão externa. Logo, 
uma governança sustentável, além de resguardar os investidores 
e administradores de questionamentos futuros sobre suas ações, 
evidencia o compromisso efetivo de cada um deles, gera credibi-
lidade, fortalece a reputação, minimiza riscos e potencializa as 
oportunidades de tais empresas. Adicionalmente, ao apresentar 
seu desempenho com relação às metas socioambientais definidas 
em períodos anteriores, evidenciando o nível de cumprimento 
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dessas metas e as suas razões, é possível compreender quais são as 
externalidades negativas causadas pelas companhias e suas ações 
efetivas para preveni-las ou mitigá-las.

Vista a importância do estabelecimento de metas socioambientais 
claras e objetivas, questiona-se: seria possível cogitar uma lingua-
gem comum ou língua franca que una investidores institucionais, 
investidores individuais, ambientalistas, reguladores, advogados, 
contadores e todos aqueles que se interessam pelo desenvolvimen-
to sustentável, para que consigam sistematicamente comunicar-se 
uns com os outros, com as mesmas métricas e premissas? Res-
ponder tal indagação é importante, pois tal língua franca deve 
conferir não só racionalidade (eficiência econômica em sentido 
estrito), mas também razoabilidade (considerações éticas inseri-
das em contextos específicos) ao ambiente institucional dos inves-
timentos responsáveis.

É possível que essa língua franca seja encontrada em ferramentas 
como a do relato integrado (RI),9 caso esta ofereça efetivamen-
te uma maior e mais qualificada integração informacional entre 
investidores e investidos (IIRC, 2013). Esse relato nada mais é 
do que uma nova plataforma de comunicação corporativa volun-
tária, que se pretende concisa, abrangente e integrada, voltada 
a expressar ao mercado e aos demais interessados as informa-
ções financeiras e não financeiras das empresas, sintetizadas nos 

9 O IIRC (acrônimo em língua inglesa para Conselho Internacional para o Relato In-
tegrado) é uma coalizão global de reguladores, investidores, empresas, definidores de 
padrões, profissionais do setor contábil e ONGs, responsável pela iniciativa do relato in-
tegrado, cuja primeira versão foi publicada em 2013.
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capitais específicos das organizações, o que tende a favorecer a 
incorporação dos temas da agenda ASG.10

Diversamente dos relatórios corporativos – limitados às informações 
meramente financeiras e de caráter retrospectivo, como se fossem uma 
fotografia do passado da empresa e de seus projetos – ou dos relatórios 
de sustentabilidade – ancorados em ações pontuais ou desvinculadas 
das demais estratégias corporativas –, relatos integrados esperam se 
legitimar como instrumentos sintéticos e prospectivos, reforçando a 
credibilidade das informações perante o mercado. Nesse sentido, não 
é exagerado cogitar o RI como uma linguagem comum adequada aos 
investidores responsáveis, devido a seu potencial para permitir um pro-
cesso de tomada de decisões mais holístico, com abordagem global e 
abrangente das estratégias e áreas de atuação da corporação.

Atualmente, no âmbito das empresas privadas, o RI não é 
obrigatório para as sociedades anônimas. Mas caso as companhias 
abertas decidam elaborar e divulgar seus RIs, elas deverão adotar 
para esse fim a Orientação CPC 9 – Relato Integrado, emitida pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CFC, 2020), e tal relato 
deverá ser objeto de asseguração limitada por auditor independente 

10 Vale destacar como todas essas perspectivas são consideradas interligadas e integradas. 
A geração de valor vem associada aos acréscimos, decréscimos ou transformações nos capi-
tais, ocasionados pelo modelo de negócio adotado. Portanto, para tal geração de valor são 
considerados múltiplos capitais, ou seja, todos aqueles recursos utilizados ou gerados pela 
organização nas suas atividades, incluídos aí o financeiro, o manufaturado, o humano, o 
intelectual, o social e os relacionamentos e o natural. Da dinâmica dos múltiplos capitais são 
extraídos os impactos da organização, isto é, as consequências internas e externas (positivas e 
negativas) para os capitais decorrentes do modelo de negócio. Segundo a lógica da dinâmica 
dos múltiplos capitais e seus impactos, a capacidade da organização de gerar valor é mais 
bem relatada por meio da combinação de informações quantitativas e qualitativas.
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registrado na CVM.11 Apesar disso, vale notar que alguns grandes 
bancos brasileiros já fazem uso desse instrumento, voluntariamen-
te, para revelar ao mercado como geram valor. Nessa direção, revi-
sitada a importância da agenda ASG no mercado de capitais, vale 
adentrar agora o tema da RSA no âmbito do mercado financeiro.

Mercado financeiro e RSA
O mercado financeiro brasileiro é disciplinado por leis e regulamen-
tações federais e fiscalizado pelo Banco Central do Brasil (BCB), no 
âmbito de um sistema financeiro nacional. A responsabilidade social 
e ambiental das instituições financeiras não escapa desse padrão.

Vale sempre recordar que as instituições componentes do merca-
do financeiro desempenham atividades de coleta, intermediação e 
aplicação de recursos próprios ou de terceiros. Políticas corporati-
vas das instituições financeiras podem favorecer a governança dos 
investimentos sustentáveis sempre que seus administradores incor-
porem em suas regras os princípios básicos da governança corpo-
rativa e forneçam aos seus proprietários, ao mercado e às partes 
interessadas a prestação de contas de seus atos e dos resultados de 
suas atividades, comunicando a capacidade das empresas de gerar 
valor no presente e no futuro.

Pesquisas indicam que a atuação dos bancos como indutores do de-
senvolvimento sustentável ocorreria por meio da adoção de uma po-
lítica de RSA e da inserção dos aspectos sociais e ambientais em seus 
negócios, especialmente nas operações de crédito e nos investimen-
tos. Assim, a adoção de uma política de RSA pelos bancos teria efeito 

11 Orientação aprovada pela Resolução CVM 14, de 9 de dezembro de 2020. Essa norma 
está vigente desde 1º de janeiro de 2021.
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multiplicador das ações indutoras da agenda ASG ao favorecer a con-
solidação desses temas junto aos seus parceiros financeiros (TOSINI; 
VENTURA; CUOCO, 2008). Cabe lembrar que o mercado bancário 
brasileiro ainda é o grande fornecedor de recursos para a economia 
nacional, a despeito do grande crescimento do mercado de capitais.

O tema da responsabilidade social e ambiental de instituições fi-
nanceiras no mercado bancário já está bastante disseminado no 
Brasil e nas principais economias do mundo; ainda assim, é pos-
sível ampliar o debate e o grau de abrangência e profundidade 
(SOUZA, 2018).

No âmbito internacional, destacam-se como exemplo desse de-
bate os Princípios do Equador (THE EQUATOR PRINCIPLES 
ASSOCIATION, 2013), um conjunto de critérios socioambientais 
de adoção voluntária por instituições financeiras, referenciados 
nos padrões de desempenho sobre sustentabilidade socioambiental 
da International Finance Corporation (IFC) e nas diretrizes de meio 
ambiente, saúde e segurança do Grupo Banco Mundial e aplicáveis na 
análise de produtos financeiros. Esses princípios reconhecem que os 
bancos são potenciais promotores das operações que envolvem risco 
poluidor e, assim, devem comunicar seu compromisso ético com in-
vestimentos responsáveis diretamente ao mercado e à sociedade.

No Brasil, os bancos que se sujeitam ao processo interno de avalia-
ção da adequação de capital (Icaap)12 são obrigados a elaborar um 
relatório anual, demonstrando como está sendo considerado o risco 

12 Segundo a Circular BCB 3.846, de 13 de setembro de 2017, que estabelece procedi-
mentos e parâmetros relativos ao Icaap e ao Processo Interno Simplificado de Avaliação 
da Adequação de Capital (IcaapSimp); e a Carta Circular BCB 3.907, de 10 de setembro 
de 2018, que divulga os modelos dos relatórios do Icaap e do IcaapSimp, de que trata a  
Circular 3.846/2017.
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decorrente da exposição a danos socioambientais gerados pelas ati-
vidades da instituição. Em termos mais gerais, as instituições finan-
ceiras13 e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo BCB 
devem estabelecer e implementar uma PRSA, segundo as diretrizes 
dadas por esse órgão regulador do mercado financeiro.

Nesse sentido, a PRSA14 deve conter princípios e diretrizes nortea-
dores das ações de natureza socioambiental nos negócios e na re-
lação com as partes interessadas dessas instituições reguladas. Essa 
política deve ser implementada e divulgada15 a partir de princípios 
de relevância e proporcionalidade, no âmbito de um plano de ação, 
e reavaliada a cada cinco anos. Em harmonia com tais princípios, o 
plano de ação deve tratar do grau de exposição a risco socioambien-
tal das atividades e operações da instituição e da compatibilidade 
da PRSA com sua natureza e complexidade. Esse plano deve visar, 
ainda, a adequada integração da PRSA com as demais políticas da 
instituição, como a de crédito, a de gestão de recursos humanos e a 
de gestão de risco.

Todas as instituições sujeitas à PRSA devem manter estrutura de 
governança capaz de implementar e monitorar as ações nela es-
tabelecidas, avaliar a efetividade dessas ações e suas eventuais 
deficiências e verificar a adequação do gerenciamento do risco so-
cioambiental estabelecido. Entretanto, a regulação da PRSA não 
cuida do detalhamento dos meios e modos de sua divulgação, o que 

13 De acordo com a Resolução CMN 4.327, de 25 de abril de 2014, que dispõe sobre as 
diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e na implementação da PRSA 
pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil (BCB, 2014).

14 Na forma do artigo 2º da Resolução CMN 4.327/2014 (BCB, 2014).

15 Conforme o inciso I, art. 12, da Resolução CMN 4.327/2014 (BCB, 2014).
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pode ocasionar níveis e formas distintas de disclosure entre os maio-
res bancos atuantes no país (ALVES, 2017), o que prejudicaria a 
comparação e o estudo do avanço da agenda ASG no mercado fi-
nanceiro brasileiro. Aqui também seria apropriado cogitar métricas 
auditáveis e comparáveis, segundo critérios amplamente aceitos, 
uma língua franca da sustentabilidade bancária.

Além da regulação do BCB sobre PRSA especificamente, a legisla-
ção federal brasileira16 pode levar à interpretação de que financia-
dores seriam corresponsáveis pelos danos ambientais que venham 
a ser causados por atividades apoiadas por eles. Mesmo sem uma 
previsão normativa expressa sobre o papel dos bancos quanto à 
responsabilidade civil, alguns defendem (SOUZA, 2018) que as 
instituições financeiras podem ser enquadradas na figura do po-
luidor indireto.17 Somente essa possibilidade já justificaria o de-
senvolvimento de uma PRSA, ainda que ela não fosse obrigatória 
para tais instituições.

Outrossim, nunca é demais rememorar que os investidores institu-
cionais (entidades de previdência complementar e seguradoras) têm 
deveres fiduciários perante os participantes de planos de previdên-
cia e os clientes segurados, no sentido de investir seus ativos de for-
ma a garantir o pagamento dos benefícios dos planos respectivos e 
a cobertura contratada dos eventuais sinistros, no caso dos seguros. 
Nesse exemplo, caso a gestão de tais ativos investidos não observe 
os fatores de riscos socioambientais relevantes, os investidores terão 

16 Segundo o § 1º do art. 12 c/c o § 1º do art. 14, da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 
(BRASIL, 2018), que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e me-
canismos de formulação e aplicação.

17 De acordo com o inciso IV do art. 3º da Lei 6.938/1981 (BRASIL, 2018).
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falhado no cumprimento de seus deveres fiduciários, ensejando sua 
cobrança pelos prejuízos financeiros incorridos.

Nessa mesma linha, as gestoras de ativos financeiros (asset managers), 
ao assumirem obrigações contratuais perante os investidores insti-
tucionais, também respondem pela falta de diligência no gerencia-
mento dos riscos socioambientais que possam afetar a rentabilidade 
dos ativos. Por sua vez, os investidores institucionais respondem 
perante os investidores comuns, os participantes dos planos de pre-
vidência ou seguradoras, pelos atos de gestão dos potenciais riscos 
socioambientais dos ativos financeiros aplicados.18

Pelo que foi visto aqui, a implementação, monitoramento e avaliação 
da RSA no mercado financeiro brasileiro importa em um alto grau 
de governança, sob pena de responsabilização das instituições finan-
ceiras e de seus administradores por falha no cumprimento de deve-
res de prevenção, diligência e vigilância. Portanto, nesse mercado, o 
emprego efetivo dos princípios de governança corporativa deve ser 
feito segundo a ética da accountability em conjunto com as diretrizes 
dos PRI.

Considerações finais
A análise das políticas de responsabilidade social e ambiental e seus 
efeitos abre um caminho promissor para melhor compreensão da evo-
lução da agenda ASG no Brasil. O exame da PRSA aplicável a mercados 

18 Segundo normas do Conselho Monetário Nacional destinadas tanto aos bancos – Reso-
lução CMN 4.327/2014 (BCB, 2014) – quanto a fundos de pensão – § 4º do artigo 10º da Re-
solução CMN 4.661/2018 (BCB, 2018a) –, os riscos socioambientais devem ser expressamente 
considerados por tais instituições, seja na concessão de crédito pelos bancos, seja na realização 
de investimentos por bancos, corretoras, distribuidoras e instituições supervisionadas.
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estratégicos para os investidores, como os mercados de capitais e fi-
nanceiro, revela os instrumentos institucionais disponíveis e permite a 
revisão integrada e sintetizada das principais variáveis que cercam um 
tema tão amplo como essa agenda. O presente artigo explora algumas 
das possibilidades oferecidas por esse caminho.

Novas concepções de desenvolvimento pedem novas agendas e no-
vos instrumentos analíticos e métricas, a fim de investir em algo em 
que acreditamos, que possa preservar ou mitigar danos ao ambiente 
e às nossas comunidades enquanto gera lucro. Esse novo caminho 
pode ser trilhado à luz da ampla agenda ASG e com base nos PRI 
capitaneados pela ONU, em termos globais, e na PRSA, no plano da 
regulamentação dos mercados de capitais e financeiro brasileiros.

A efetiva aplicação dos princípios de RSA demanda um fluxo de 
informações seguras aos investidores sobre as empresas ou projetos 
nos quais eles pretendem alocar capital. Nesse sentido, surgem no-
vos guias e formas de reporte ASG, assim como novas regulações de 
mercado que exigem a criação de política de RSA para empresas e 
instituições financeiras.

Para dar efetividade aos PRI no mercado de capitais, é necessária 
uma releitura dos deveres fiduciários dos administradores, de for-
ma que eles recebam a confiança dos acionistas para conduzir os 
assuntos corporativos segundo o melhor interesse desses últimos, 
com responsabilidade social e ambiental. A RSA dos investidores 
e dos administradores só pode ser revelada quando a companhia 
estabelece metas socioambientais claras e objetivas, que sejam 
transparentes, de conhecimento público e passíveis de monitora-
mento e revisão externa.
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A implementação, monitoramento e avaliação da RSA nos merca-
dos de capitais e financeiro brasileiros importa em um alto grau de 
governança, segundo a ética da accountability, em conjunto com as 
diretrizes dos PRI.

Por fim, para seguir com o avanço das pesquisas sobre a agen-
da ASG e os investimentos responsáveis, é preciso investigar, por 
exemplo, se as principais variáveis da RSA estão efetivamente pre-
sentes nas suas respectivas políticas e testar se os seus instrumen-
tos institucionais disponíveis realmente estimulam investimentos 
mais responsáveis. Indo além, vale cogitar as implicações de uma 
PRSA para o desenvolvimento brasileiro e, eventualmente, inda-
gar quais arranjos institucionais seriam indicados para assegurar 
um desenvolvimento mais sustentável do nosso país.
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Resumo
Há uma forte mobilização mundial, capitaneada pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) por meio da Convenção do Clima, em prol da neutralização das emissões líquidas 
de carbono até 2050, com o objetivo de limitar o aquecimento global ao máximo de 2°C 
até o fim deste século. No industrializado hemisfério Norte, governos e entidades inter-
nacionais traçam programas lastreados em uma alteração radical no sistema mundial de 
produção e consumo de energia para fazer frente a esse desafio. A partir de uma avaliação 
sumária dessa alteração e da constatação de sua aderência à realidade dos sistemas de 
energia e padrões de emissões dos países do Norte, este artigo apresenta uma reflexão 
sobre as particularidades brasileiras e as oportunidades que podem surgir com a adoção 
de uma estratégia costurada sob medida para a realidade e as potencialidades do país, sem 
prejudicar o alcance da neutralidade de emissões e favorecendo a geração sustentável de 
emprego e renda.

Palavras-chave: Neutralidade de carbono. Net-zero. Mudança climática. Pré-sal. CCUS. NBS.

Abstract
There	 is	 a	 strong	world	mobilization,	 led	 by	 the	United	Nations	 (UN),	 to	 neutralize	 net	 carbon	
emissions	until	 2050,	aiming	 to	 limit	 global	warming	 to	 the	maximum	of	2ºC	by	 the	 end	of	 this	
century. In the industrialized North hemisphere, governments and international entities elaborate 
programs	based	on	a	radical	change	of	the	world’s	production	and	consumption	of	energy	system	to	
meet	this	challenge.	From	a	brief	assessment	of	this	change,	which	reveals	its	adherence	to	the	reality	
of	 the	energy	systems	and	emission	patterns	of	 the	nations	 from	the	North,	 this	article	presents	a	
discussion on the Brazilian particularities and the opportunities that might emerge from a strategie 
custom-made	to	the	reality	and	potentialities	of	the	country,	without	compromising	the	goal	of	carbon	
neutrality and contributing to the sustainable generation of jobs and income.

Keywords: Carbon	neutrality.	Net-zero.	Climate	change.	Pre-salt.	CCUS.	NBS.	
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Introdução
Existem diversas iniciativas em busca de maior sustentabilidade am-
biental, voltadas ao ajuste do atual modo de produção da humanida-
de, visando reduzir a emissão de gases de efeito estufa (GEE), a fim 
de alcançar a neutralidade de carbono. Em agosto de 2021, o Painel 
Intergovernamental de Mudança do Clima (IPCC) da Organização 
das Nações Unidas (ONU) emitiu seu último relatório e cobrou ações 
imediatas, em escala global, para que não se perca a janela temporal 
(prestes a se fechar, segundo o relatório) e ainda seja possível limitar 
o aquecimento médio global ao máximo de 2°C (IPCC, 2021), confor-
me estabelecido na 21ª Conferência das Partes (COP 21). O relatório 
afirma que não cabem dúvidas acerca da influência da atividade hu-
mana no aquecimento global e da (in)sustentabilidade ambiental do 
modo de produção atual.

A discussão sobre preservação ambiental e contenção das mudan-
ças climáticas na ONU não é nova. Em 1972, na Suécia, foi rea-
lizada primeira grande conferência da organização para tratar de 
questões relacionadas ao meio ambiente, que ficou conhecida como 
Conferência de Estocolmo.1 O rápido crescimento econômico no 
pós-guerra e o fenômeno do baby boom levaram os cientistas e na-
ções a se preocuparem com a exaustão dos recursos naturais e com 
“os limites do crescimento”, título de livro financiado pelo Clube 
de Paris. Duas décadas depois, foi realizada no Brasil a Conferên-
cia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, conhecida como 
Rio-92. Naquela ocasião, buscou-se sedimentar o conceito de de-
senvolvimento sustentável, admitindo-se a necessidade de conciliar 

1  Mais detalhes em: https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment. 
Acesso em: 18 ago. 2021.
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desenvolvimento socioeconômico e preservação do meio ambiente 
e dos recursos naturais por meio de protocolos de intenções.2

Na Rio-92, iniciaram-se as assinaturas para a Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC) – ou 
UNFCCC, do acrônimo em inglês para United Nations Framework 
Convention on Climate Change –, que abriga o Painel Intergover-
namental sobre Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel on 
Climate Change – IPCC) na busca de estabilizar as concentrações 
de GEE na atmosfera. Foram criados o Fundo Verde para o Clima 
e o Fundo Global para o Meio Ambiente (respectivamente, Green 
Climate Fund – GCF e Global Environment Facility – GEF, em 
inglês). Os países envolvidos assumiram compromissos comuns de 
combate à mudança climática e seus efeitos e, a partir da Rio-92, 
começaram a ser denominados partes da convenção, de onde se ori-
ginaram as Conferências das Partes (Conference of the Parties – 
COP), o órgão máximo da CQNUMC. O Brasil foi o primeiro país 
a assinar a convenção, que passou a vigorar em 21 de março de 1994, 
noventa dias após ser ratificada por cinquenta países (OLIVEIRA; 
MIGUEZ; ANDRADE, 2018). Nota-se, portanto, que as COPs pas-
saram a acontecer depois da Rio-92.

Historicamente, uma das conferências sobre mudanças climáti-
cas de maior destaque foi a 21ª Conferência das Partes (COP21), 
ocorrida em 2015 em Paris. Ali, os diversos países discutiram saídas 
urgentes e necessárias para conter o aquecimento global e celebra-
ram o Acordo de Paris, um tratado internacional com responsabi-
lidades legais para os signatários acerca das mudanças climáticas. A 

2 Mais detalhes em: https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/
conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-
paises.aspx. Acesso em: 18 ago. 2021.
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principal meta estabelecida nessa conferência foi manter o aque-
cimento médio na temperatura da Terra, comparado ao período 
pré-industrial, em no máximo 2°C, sendo desejável um incremento 
médio limitado a 1,5°C até o fim deste século.3

Em 2020, deveria ter ocorrido a COP26, mas o evento foi adiado em 
decorrência da pandemia de Covid-19.4 No ínterim desse adiamen-
to, para não protelar também o esforço continuado de engajamen-
to mundial necessário ao alcance das arrojadas metas estabelecidas 
na COP21, a ONU lançou a campanha Race to Zero (UNFCCC, 
2020a). Essa campanha logrou consolidar o grande slogan da agenda 
do desenvolvimento sustentável e combate às mudanças climáticas. 
Trata-se do hoje mundialmente divulgado comprometimento com 
a neutralidade de emissões líquidas (net-zero emissions), cujo objetivo 
foi mobilizar governos e sociedades para o imenso desafio de neu-
tralizar integralmente as emissões de CO2 até 2050. Essa neutrali-
dade é vista como essencial para o alcance da meta de limitação do 
aquecimento médio estabelecida no Acordo de Paris, que, segundo 
alerta do IPCC (2021), dispõe de uma janela temporal cada vez me-
nor para ser viabilizada.

Ainda em 2020, a campanha Race to Zero conseguiu o engajamento de 
atores econômicos (países, empresas, cidades, investidores) que perfa-
zem quase 70% do produto interno bruto (PIB) mundial, mais da me-
tade da população mundial e mais de 60% das emissões globais de gás 
carbônico (UNFCCC, 2020b). Outro fato importante para a agenda 

3 Mais detalhes em: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-
paris-agreement. Acesso em 18 ago. 2021.

4 A COP 26 foi realizada em Glasgow, no Reino Unido, entre 30 de outubro e 12 de no-
vembro de 2021, sob a chamada: “unir o mundo no enfrentamento ao aquecimento global”. 
Mais detalhes em: https://news.un.org/pt/events/cop26. Acesso em: 4 nov. 2021.
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climática foi o reingresso dos Estados Unidos da América (EUA) no 
Acordo de Paris após a mudança de governo ocorrida no início de 2021.

Tudo isso tem garantido o envolvimento cada vez mais acentuado dos 
diversos agentes em novos projetos e tecnologias para tornar a matriz 
energética mundial mais eficiente e limpa. Para além dos discursos, o 
crescente engajamento dos agentes econômicos e dos governos com a 
agenda ambiental já vem produzindo significativas transformações na 
composição da matriz energética mundial e viabilizando, em termos 
relativos, menores emissões de poluentes. Mesmo assim, a percepção 
de que os esforços e os resultados obtidos têm sido insuficientes para 
a contenção da mudança climática e de seus graves efeitos econômicos 
sobre a vida no planeta tem levado a opinião pública a reivindicar a 
aceleração de políticas governamentais e o aumento de investimentos 
em novas tecnologias e infraestruturas necessárias à manutenção de um 
desenvolvimento econômico mundial ambientalmente sustentável.

Além da mobilização de acionistas, investidores, ativistas e gover-
nos em prol de atividades sustentáveis, observam-se financiadores 
de projetos apoiando, crescentemente, iniciativas de empresas vol-
tadas para reduzir emissões.5 Agências classificadoras de risco vêm 

5  O BNDES tem forte engajamento nessa agenda. A questão do clima passou a estar 
presente em todas as etapas de análise dos projetos, agindo como vetor no direcionamento 
do progresso técnico e tecnológico. Com foco em suas entregas para a sociedade, o BNDES 
desenvolve políticas operacionais com condições diferenciadas (em relação a prazo, taxas 
ou nível de alavancagem) para produtos sustentáveis ou que colaborem para a transição 
para uma economia de baixo carbono. Com mais de US$ 30 bilhões em desembolsos, o 
BNDES foi reconhecido pela Bloomberg como principal financiador de energia limpa do 
mundo no período de 2004 a 2018 (LEAL; VIANA, 2019). Em 2018, o Banco recebeu ain-
da, por conta de seu Green Bond Report, o prêmio International Standards of Accounting and 
Reporting (ISAR) Honors da ONU. Recentemente, lançou o programa BNDES Crédito 
ASG para financiamentos, com destinação livre a empresas que se comprometerem a me-
lhorar seus indicadores de sustentabilidade. Mais detalhes em: https://www.bndes.gov.br/
wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-asg. Acesso em: 4 nov. 2021.
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estudando critérios ambientais, sociais e de governança (ASG ou, 
em inglês, ESG, de environment, social and governance) para incor-
porar a suas avaliações de risco.6 Investidores, gestores de ativos e 
credores utilizam essas informações para tomar decisões e comparar 
empresas a seus pares no setor avaliado. Em 2019, quase 130 bancos, 
responsáveis por ativos no total de US$  47  trilhões, assim como 
o European Investment Bank (EIB), comprometeram-se a alinhar 
seus negócios ao Acordo de Paris. O Banco Mundial já havia de-
clarado o aumento de sua meta de investimentos relacionados ao 
enfrentamento da mudança climática de 28%, em 2020, para 35% até 
2025 (TEIXEIRA et al., 2021).

Delineado todo esse cenário, é preciso questionar: como o Brasil 
pode se posicionar diante do caminho que vem sendo sugerido no 
hemisfério Norte para dar conta da crise climática? Neste artigo, 
será apresentada uma reflexão preliminar acerca de questões que 
deveriam ser abordadas pelo país no enfrentamento do problema. É 
preciso comparar a situação das emissões em países industrializados 
com a do Brasil – um país ainda em desenvolvimento e de renda  
média-baixa – para cotejar as respectivas particularidades que de-
vem servir de base às estratégias de contenção do aquecimento glo-
bal, seja no caso mundial, seja no caso brasileiro.

6  O Banco Central do Brasil (BCB), por meio da Resolução 4.327, de 25 de abril de 2014, 
estabeleceu diretrizes que tornam obrigatória também a gestão do risco climático pelas ins-
tituições financeiras em seus negócios. Tal resolução determina que elas criem sua Política de 
Responsabilidade Socioambiental – PRSA (BRASIL, 2014). Essa regulamentação foi recen-
temente revisada pelo BCB para explicitar o conceito de risco climático, entre outros apri-
moramentos, originando a Resolução 4.945, de 15 de setembro de 2021, que terá vigência a 
partir de julho de 2022 (BRASIL, 2021a). Em uma posição de vanguarda no Brasil, o BNDES 
desenvolveu sua PRSA já em 2010, antes da obrigatoriedade imposta pelo BCB.
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Além desta introdução, será registrada, na próxima seção, uma ideia 
do desafio que se impõe globalmente para que seja atingida a neutrali-
dade de emissões líquidas até 2050. Um caminho de solução, estabele-
cido a partir do padrão mundial de emissões, é brevemente mostrado 
na terceira parte do artigo. Na quarta seção, faz-se um resumo do pa-
norama de emissões brasileiras para, em seguida, adentrar a discussão 
do tema principal. A última seção é reservada às considerações finais.

O desafio imposto ao mundo 
na busca de emissões líquidas 
zero até 2050
A busca por manter o aquecimento médio global em no máximo 
2°C, com o esforço declarado de tentar limitá-lo a 1,5°C, como 
estabelecido no Acordo de Paris, decorre de estudos que indicam 
ser esse o limite a partir do qual as mudanças climáticas atingi-
riam um ponto de não retorno (tipping point), comprometendo, 
muito além dos modos de vida e de produção, a própria existên-
cia humana no planeta. Como o aquecimento global observado 
decorre, fundamentalmente, da ação humana (IPCC, 2021) – em 
virtude das emissões de GEE a partir da era industrial, sobretudo 
derivadas da forma até então adotada de consumo de combustí-
veis fósseis –, a solução que vem sendo desenhada mundialmente, 
capitaneada pelos países industrializados, prescreve uma drástica 
e radical alteração nos sistemas de produção e consumo de ener-
gia. Essa alteração perpassa evitar que tais sistemas emitam GEE, 
ou, caso o façam, garantir que sejam capazes de compensá-las por 
meio da captura de um volume de CO2 equivalente ao emitido, 
garantindo emissões líquidas zero até 2050, como estabelecido no 
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cenário chamado de net-zero emissions, detalhado pela Agência In-
ternacional de Energia (IEA, 2021).

Considerando uma população mundial de 7,8 bilhões de pessoas em 
2020 e prevendo que ela alcance 9,7 bilhões em 2050 – quase dois 
bilhões a mais de consumidores de energia –, espera-se que o PIB 
global seja até lá mais do que o dobro do atual, crescendo em média 
a 3% ao ano (a.a.). Apesar disso, para atender as metas climáticas já 
em 2030, esse crescimento precisará ser suprido por uma quantidade  
de energia inferior em 50 exajoules aos 600 exajoules consumidos 
anualmente até o início da pandemia de Covid-19. Entre 2030 e 
2050, o consumo de energia deverá permanecer restrito ao patamar 
de 550 exajoules anuais, o que significa que, ainda nesta década, 
deverá ser reduzido em cerca de 8%. Para continuar atendendo as 
demandas de energia da população mundial, em constante cresci-
mento, será necessário buscar maior eficiência energética. Por exem-
plo, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 7 – cuja 
meta 7.1 estipula: “até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, 
moderno aos serviços de energia”7  – já seria um enorme desafio se 
pudesse ser realizado sobre as bases atuais do sistema de energia 
mundial. No entanto, mudanças profundas e inovações disruptivas 
terão que emergir, pois, de um lado, o consumo de energia elétrica 
precisará crescer8 significativamente até 2050 e, de outro, a geração 
mundial de eletricidade deverá reduzir em 60% suas emissões de 
CO2 até 2030, gerando emissões líquidas negativas até 2050, con-
forme apresentado no Gráfico 1 (IEA, 2021).

7  Disponível em: https://sdgs.un.org/goals/goal7. Acesso em: 18 ago. 2021.

8  Tanto em termos absolutos quanto em termos relativos, dado que um dos pilares para 
o alcance das emissões líquidas zero em 2050 é uma maior eletrificação da economia, des-
locando o uso de energia fóssil.



Cássio Adriano Nunes Teixeira, André Pompeo do Amaral Mendes, Ricardo Cunha da Costa,  
Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz e Elisa Salomão Lage

276  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28 n. 56, p. 267-314, dez. 2021

Gráfico 1 • Queda nas emissões de CO2 por setor, no cenário IEA net-zero 
emissions
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Fonte: IEA (2021).

Trata-se de um cenário de forte redução do uso de fontes primárias 
de energia fóssil, significando, inclusive, que o pico de demanda por 
petróleo já teria ocorrido em 2019. O somatório da participação 
das fontes fósseis – petróleo, gás natural e carvão – na geração de 
energia decairá de 78%, em 2020, para 23%, em 2050, ao passo que 
as fontes eólica e solar crescerão de 2% para 36% no mesmo período. 
Outras fontes renováveis (por exemplo, etanol, biometano, biodie-
sel etc.) passarão de 11% para 26%, em 2050 (Gráfico 2).

Gráfico 2 • Participação (%) das fontes primárias de energia, cenário IEA 
net-zero emissions
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Não é difícil imaginar que o cenário de emissões líquidas zero im-
põe à humanidade um desafio econômico, tecnológico e social gi-
gantesco. Para que se tenha uma ideia desse desafio, em seu relatório 
de 2020, a IEA trazia também um cenário um pouco menos drástico 
do que o de net-zero emissions. O chamado sustainable development 
scenario (SDS) admitia um volume de emissões de 10  GtCO2 em 
2050, o que corresponde a apenas 30% do volume emitido em 2019 
ou 20% do volume que se projeta emitir até lá, cerca de 50 GtCO2, 
caso não haja inflexão na tendência de emissões aferida antes da 
pandemia de Covid-19, como se vê no Gráfico 3 (IEA, 2020a).

Gráfico 3 • Emissões relacionadas a energia e reduções propostas no cenário 
IEA SDS

Fonte: IEA (2020b).  
Notas: Sustainable development scenario (SDS) = cenário de desenvolvimento sustentável; Stated 
policies scenario = cenário de políticas declaradas.

A redução do nível de emissões a menos de 80% da tendência proje-
tada para 2050 já suscitava discussões quanto a sua real factibilida-
de. Em decorrência da pandemia de Covid-19, houve uma queda de 
aproximadamente 8% nas emissões relacionadas à energia em 2020.  
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O alcance da meta de manter o aquecimento global limitado a 
no máximo 2°C, a partir das premissas existentes no sustainable  
development scenario, requer que até 2050, a cada ano, ocorra uma re-
dução nas emissões equivalente ao que se observou com a pandemia 
em 2020 (DNV GL, 2020a). Vale repisar que para o cenário net-zero 
emissions o esforço requerido é ainda maior.

Importante reconhecer que, nos últimos anos, já foram colocadas em 
prática, em diversos países, iniciativas alinhadas ao objetivo de di-
minuir as emissões de GEE, por exemplo: (i) apoio ao progresso tec-
nológico dos motores a combustão interna; (ii) desenvolvimento de 
combustíveis derivados de petróleo menos poluentes; (iii) difusão do 
uso de biocombustíveis; (iv) substituição de combustíveis fósseis mais 
poluentes por gás natural; (v) expansão do mercado de carros elétricos; 
(vi) significativa substituição da geração termelétrica a carvão por gás 
natural, sobretudo nos EUA e na China; (vii) penetração da geração de 
eletricidade eólica e solar; e (viii) aumento de eficiência energética.

Contudo, em um contexto em que a demanda de energia é crescente 
ao longo dos anos para atender às necessidades humanas, não obs-
tante o avanço obtido até aqui por meio de fontes de energia reno-
vável e eficiência energética, o que se observa é o agravamento da 
situação climática – reiteradamente registrado pelo IPCC, inclusive 
em seu último relatório (IPCC, 2021). Por essa razão, o engajamento 
com a agenda climática vem se tornando mais ostensivo, surgin-
do usualmente até nas mídias de massa, em peças de propaganda 
das mais diversas companhias, que explicitam seus compromissos 
com emissões líquidas zero até 2050 e ressaltam sua adesão à agenda 
ASG. Da mesma forma, diversos governos têm evidenciado em seus 
planejamentos energéticos iniciativas concretas visando o enfrenta-
mento da questão.
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Porém, existe um consenso de que, para se alcançar emissões líqui-
das zero até 2050, não será factível nem suficiente se valer apenas do 
crescimento do uso de fontes renováveis, do aumento na eficiência 
energética, da eletrificação mais expressiva e do uso de bioenergia 
sustentável. Também é consenso que o mundo não poderá prescin-
dir dos combustíveis fósseis. Portanto, para resolver a porção das 
emissões ainda não equacionada, durante um período de transição 
energética, duas rotas tecnológicas deverão atuar como verdadeiros 
catalisadores da redução de emissões a partir de meados da década 
de 2030: o uso do hidrogênio como energético e as tecnologias de 
captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS, do inglês 
carbon capture, utilization and storage).9 Ambas removem o carbono 
(antes ou depois da combustão) para equacionar parte do problema 
decorrente dos setores de difícil descarbonização.10 Para isso, essas 
rotas tecnológicas precisam de rápido avanço em seu desenvolvi-
mento e aplicabilidade econômica (DNV, 2021).

O cenário net-zero emissions da IEA declara que a humanidade 
depende de um impulso sem precedentes às tecnologias limpas 
até 2030, o que requer, de forma geral, aplicações imediatas e em 
grande escala das diversas tecnologias já disponíveis e garantia da 
maior eficiência energética possível. Embora todas as tecnologias 
requeridas para os cortes necessários de emissões até 2030 já este-
jam disponíveis, para alcançar as metas previstas para 2050, ainda 

9  As tecnologias de CCUS têm o objetivo de capturar o CO2 de grandes fontes emisso-
ras, como termelétricas e indústrias que utilizam combustíveis fósseis ou biocombustíveis, 
assim como diretamente da atmosfera (carbon direct air capture technologies). Um breve re-
sumo sobre CCUS pode ser visto em Teixeira e outros (2021).

10  Atualmente, a combinação de produção de hidrogênio a partir da reforma do gás 
natural com captura de carbono (hidrogênio azul) apresenta custos inferiores aos de pro-
dução de hidrogênio (verde) por eletrólise a partir de energias renováveis (IEA, 2019).
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há pelo menos metade das tecnologias em fase de demonstração ou 
prototipagem (Gráfico 4). Isso torna mandatória a aceleração dos 
esforços de inovação e desenvolvimento até o final da década atual, 
exigindo o incremento e a priorização dessas iniciativas, bem como 
a execução de todos os recursos já disponíveis, públicos11 e privados, 
na miríade de projetos em andamento (IEA, 2021).

Gráfico 4 • De onde virá a redução de emissões de CO2 até 2050, cenário 
net-zero emissions
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Fonte: IEA (2021).

Para a profunda mudança proposta no sistema de energia, os inves-
timentos precisam passar dos atuais 2,5% do PIB global para uma 
média anual de 4,5% na década de 2030, podendo retornar ao pa-
tamar de 2,5% até 2050. Em valores absolutos, seriam em torno de  

11  A despeito dos US$ 25 bilhões de recursos públicos já previstos em orçamentos de 
diversos governos, é necessário que tal orçamento seja de US$  90  bilhões e que esteja 
disponível tão logo quanto possível para completar os projetos de demonstração e desen-
volvimento previstos antes de 2030, que garantirão o desenvolvimento tecnológico ainda 
necessário ao alcance das metas para 2050 (IEA, 2021).
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US$ 5 trilhões de investimento por ano na década de 2030, US$ 4,8 
trilhões por ano na década de 2040 e US$ 4,5 trilhões por ano na 
década de 2050 (Gráfico 5). A maior parte desses recursos será apli-
cado na geração e nas redes de distribuição de eletricidade, bem 
como nos equipamentos elétricos destinados ao usuário final, que 
precisarão ser mais eficientes energeticamente (IEA, 2021).

As velocidades de penetração de novas tecnologias serão diferentes 
em função do nível de desenvolvimento das economias. Em países 
de renda mais baixa, em que a infraestrutura não está bem estabele-
cida, tecnologias disponíveis que não exigem alterações radicais nos 
canais de distribuição e comercialização (drop in) podem ser mais 
adequadas. Entretanto, os países industrializados, principalmente 
aqueles que não dispõem de muitos recursos naturais, podem en-
tender que uma mudança radical na estrutura produtiva é capaz de 
gerar maior dinamismo para suas economias.

Gráfico 5 • Investimento anual médio no sistema de energia por setor, no 
cenário net-zero emissions
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É certo que a elaboração dos cenários traçados para orientar e coor-
denar os programas para o enfrentamento da crise climática mundo 
afora consideram os compromissos assumidos pelos diversos países 
nos acordos internacionais, dos quais a ONU é paraninfa nas diver-
sas COPs. No entanto, é muito importante não perder a perspec-
tiva da centralidade europeia e estadunidense no desenvolvimento 
e difusão de tal agenda, que espelha a particularidade de seus pró-
prios problemas e oportunidades, tanto econômicos quanto com-
petitivos, que naturalmente buscam defender. Portanto, as rotas de 
soluções traçadas para orientar as profundas transformações tecno-
lógicas e de infraestrutura nas mais diversas indústrias e setores da 
economia, embora busquem a neutralidade de carbono, por certo 
não são neutras, estando naturalmente eivadas de interesses estraté-
gicos e econômicos dos polos em que se originam.

Na próxima seção, será abordado o panorama das emissões mun-
diais para que se compreenda o esforço trilionário do programa de 
transformação do sistema de geração e consumo de energia para a 
contenção do aquecimento global.

Padrão de emissões no mundo: 
necessidade de reconfiguração 
do sistema energético
As principais fontes primárias de energia do mundo são fósseis. 
Como mostra o Gráfico 2, em 2020, o petróleo respondeu por 29% 
do provimento mundial de energia, o carvão, por 26% e o gás na-
tural, por 23%. A utilização dessas fontes, sobretudo na geração 
de eletricidade, nos transportes e na indústria nos ditos países 
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industrializados, faz com que esses setores respondam por mais de 
80% das emissões globais.

A realidade das emissões no hemisfério Norte, pelo peso que detêm 
as economias com os maiores PIBs e as maiores demandas de energia, 
reproduz-se no retrato setorial das emissões mundiais, no qual se vê 
que o setor de energia, que engloba a geração de eletricidade, a ca-
lefação de edificações, os transportes e a manufatura, é responsável 
por 76,1% das emissões de carbono equivalente (Gráfico 6).

Gráfico 6 • Emissões mundiais de CO2 equivalente por setor em 2018
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Fonte: Climate Watch (2021).

No Gráfico 7 estão listados os dez maiores responsáveis pelas emis-
sões globais. Assim como no Gráfico 6, foram utilizados os dados do 
Climate Watch, uma plataforma on-line e aberta, mantida pelo World 
Resource Institute,12 que compila as emissões a partir das Contribui-

12  Mais detalhes em: https://www.climatewatchdata.org/about/description. Acesso em: 
13 ago. 2021.
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ções Nacionalmente Determinadas (NDC).13 Como franqueia infor-
mações de todos os países, mesmo que os últimos dados disponíveis 
sejam de 2018, optou-se por utilizar essa fonte para delinear um pou-
co mais o foco dos organismos internacionais na redução de emissões, 
com base no remodelamento do setor de energia mundial.

Gráfico 7 • Dez maiores emissores de CO2 equivalente em 2018
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Fonte: Elaboração própria a partir de Climate Watch (2021).

Nota: Os dados sobre a União Europeia já desconsideram as emissões do Reino Unido. Embora a Ale-
manha já esteja computada na União Europeia, isoladamente, como país, ocuparia a décima posição.

Dos 195 signatários14 do Acordo de Paris, os dez maiores emissores 
responderam, em 2018, por mais de 65% das emissões mundiais, como 
se observa no Gráfico 7. Apenas os quatro maiores foram responsá-
veis praticamente pela metade delas. No outro extremo, é necessário 

13 A NDC é o principal instrumento de comunicação dos compromissos individuais 
assumidos pelos países que fazem parte do Acordo de Paris. Mais detalhes em: http://
antigo.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-
ambiente/712-mudanca-no-clima. Acesso em: 13 ago. 2021.

14  A União Europeia, com seus atuais 27 países, conta como um signatário do acordo.
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agregar os setenta menores15 emissores para chegar a 1% do total de 
dióxido de carbono equivalente (CO2e) emitido em 2018 (CLIMATE 
WATCH, 2021). O Gráfico 8 demonstra como se distribuem as emis-
sões dos três maiores emissores, que, vale notar, utilizam seu manejo 
de uso da terra e das florestas como meio de capturar carbono.16 Mais 
adiante, será visto que a mudança do uso da terra e de florestas, desa-
fortunadamente, é o setor responsável pela maior parte das emissões 
no Brasil, sobretudo por conta do desmatamento.

Gráfico 8 • Distribuição de emissões brutas por setor dos três maiores 
(China, EUA e UE) emissores em 2018
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15 Com a ressalva de que seis deles integram a União Europeia, logo, suas emissões de 
fato já estão computadas em conjunto. Mas, em uma listagem aberta por todos os países, 
apareceriam no rol dos setenta menores emissores: Bulgária, Croácia, Estónia, Lituânia, 
Luxemburgo e Malta.

16 Por exemplo, por meio de reflorestamento.
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Fonte: Elaboração própria a partir de Climate Watch (2021).

O peso do setor de energia no volume de emissões desse grupo 
de países justifica o esforço delineado na agenda do hemisfério 
Norte, preconizando uma drástica redução das emissões nos se-
tores de geração elétrica, de transporte e da manufatura, como 
materializado no cenário net-zero emissions, que projeta uma queda  
da ordem de 60% das emissões do setor elétrico já em 2030. Ou 
seja, é necessário buscar uma redução expressiva das emissões, 
mesmo com o aumento significativo da geração de eletricidade 
para substituir parte da demanda atendida por fontes fósseis – 
por exemplo, pela substituição dos veículos a combustão interna 
por modelos elétricos.

Em tal cenário, embora se projete uma expressiva diminuição do 
uso do gás natural, do petróleo e do carvão, eles continuarão bastan-
te relevantes, garantindo o provimento, respectivamente, de 11%, 
8% e 4% da energia primária demandada (Gráfico 2). Contudo, a 
utilização desses combustíveis fósseis precisará ocorrer com uma 
intensa adoção das tecnologias de CCUS ou de outra alternativa de 
sequestro de carbono.
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O panorama de emissões 
no Brasil
A realidade enfrentada pelo Brasil é radicalmente diferente do qua-
dro mundial apresentado neste trabalho, embora o país ocupe a sé-
tima posição no ranking de maiores emissores. O perfil nacional de 
emissões é registrado no Gráfico 9, considerando a mesma base de 
dados apresentada para os três maiores emissores (Gráfico 8).

Gráfico 9 • Participação dos setores no perfil das emissões brutas brasileiras 
em 2018
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Fonte: Elaboração própria a partir de Climate Watch (2021).

Diferentemente do que ocorre no quadro mundial, o setor de ener-
gia brasileiro não aparece em primeiro lugar, mas sim a agricultura. 
Até mesmo sob essa aferição, o peso das emissões do setor de ener-
gia no Brasil mal se aproximaria da metade da média mundial, de 
76,1% (Gráfico 6).

O Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efei-
to Estufa (SEEG) traz medições mais recentes e acuradas sobre o 
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Brasil, mostrando um quadro de emissões de GEE mais diverso ain-
da do que revelam os gráficos apresentados com o panorama mun-
dial. O SEEG (2020) apurou 1,98 bilhão de toneladas de dióxido de 
carbono equivalente (GtCO2e) em 2018, valor 40% superior ao re-
gistrado pelo Climate Watch (2021).17 Mais do que isso, a classifica-
ção das emissões nos diversos setores, agora já considerando dados 
de 2019, quando o Brasil emitiu 2,17 GtCO2, revela que o setor de 
energia aparece em terceiro lugar. O maior responsável pelas emis-
sões foi a categoria mudança de uso da terra e florestas (land-use 
change and forestry – LUCF, na sigla em inglês), com 44% do total, e 
que tem no desmatamento seu principal componente. Em seguida, 
veio a agropecuária, responsável por 28% das emissões e, só depois, 
o setor de energia, com 19%. Na sequência, vieram os processos in-
dustriais, 5%, e, por último, resíduos, 4% (Gráfico 10).

A evolução do perfil de emissões brasileiras, estratificada pelos se-
tores, pode ser vista no Gráfico 11, no qual se observa significativa 
melhora entre os anos de 2004 e 2011, resultante da evolução rela-
cionada à mudança de uso da terra e florestas, exatamente o setor 
mais significativo.

17  Alguns fatores explicam a diferença entre os valores das emissões brasileiras apuradas 
pelo SEEG e pelo Climate Watch. Há distinções metodológicas entre as duas fontes, como, 
para citar um único e específico exemplo, a utilização pelo SEEG, para a conversão de 
outros poluentes em CO2 equivalente, do potencial global de aquecimento (GWP, da sigla 
em inglês) de 100 anos a partir do IPCC Assesment Report 5 (AR5), e não do AR4, como 
faz o Climate Watch. A metodologia completa do SEEG pode ser avaliada em Azevedo e 
outros (2018).
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Gráfico 10 • Participação dos setores no perfil das emissões brutas 
brasileiras em 2019
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Fonte: Adaptado de SEEG (2020).

Gráfico 11 • Emissões de gases de efeito estufa no Brasil entre 1990 e 2019 
(MtCO2e)
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Portanto, se na média mundial os setores de geração de eletricidade, 
indústria e transporte respondem por mais de 80% das emissões, 
no Brasil, eles são responsáveis apenas por 24% (SEEG, 2020) ou 
32,8% (CLIMATE WATCH, 2021), ao passo que mudanças no uso 
da terra e florestas são dominantes, com 44% (SEEG, 2020). Esse 
fato deveria ensejar reflexões sobre a velocidade para transformar 
o sistema energético mundial e a adequação dessa estratégia para 
que o Brasil enfrente o desafio da mudança climática. Sem deixar 
de colaborar efetivamente com a meta de emissão líquida zero até 
2050, o país pode buscar medidas que possibilitem a majoração dos 
benefícios socioeconômicos em todos os setores, evitando eventual-
mente sobrepesar aqueles que se apresentam como os maiores res-
ponsáveis pelas emissões tão somente no cenário mundial. Assim, o 
país evitaria, por puro mimetismo, implementar medidas de forma 
precipitada, deixando de considerar adequadamente suas vantagens 
competitivas e de priorizar os segmentos mais relevantes para a re-
dução das emissões nacionais. A seguir, são esboçados alguns parâ-
metros para essa reflexão.

Engajamento do Brasil para o 
alcance mundial das emissões 
líquidas zero até 2050
É importante afirmar que não se trata, aqui, de defender uma es-
tratégia brasileira que conflite com as necessárias medidas globais 
de combate ao aquecimento planetário. Ao contrário, trata-se de 
pontuar questões que deveriam nortear o posicionamento do país, 
dadas as suas caraterísticas e vantagens particulares, frente à agenda 
mundial de alteração do sistema energético.
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Com a descoberta das enormes reservas de petróleo e gás na provín-
cia do pré-sal, o Brasil passou a deter, potencialmente, uma riqueza 
de trilhões de dólares indutora de emprego, renda e impostos. À 
primeira vista, por conta dos grandes desafios no enfrentamento 
do aquecimento global, pode parecer que a monetização integral 
de todo esse potencial em reservas não faz sentido. Mas um mundo 
neutro em carbono não é sinônimo de um mundo sem utilização de 
combustíveis fósseis. Como já abordado, a demanda por petróleo 
e gás natural continuará existindo, embora em volumes menores, 
devendo as emissões consequentes de sua utilização ser neutraliza-
das com CCUS e soluções baseadas na natureza, como o refloresta-
mento. Certamente, haverá uma disputa pela participação mundial 
no fornecimento e uso sustentável do petróleo e do gás natural re-
querido no futuro. Como economia em desenvolvimento, o Brasil 
não deveria abrir mão dessa riqueza potencial nem adotar uma one-
ração exagerada sobre seu setor de energia e industrial, sobretudo 
porque já dispõe de um posicionamento energético extremamente 
sustentável nos termos da agenda climática.

É vital o diagnóstico correto das principais causas de emissões bra-
sileiras e a adoção de políticas e estratégias eficazes à superação dos 
desafios. Como vimos, no Brasil, a causa determinante das emissões 
de GEE é a atividade de mudança de uso da terra e florestas. Seu 
equacionamento apresenta complexidades e custos muito menores 
do que buscar a transformação do complexo sistema de produção, 
transporte e uso de energia. Mas o mais surpreendente no caso bra-
sileiro é que a aplicação de soluções nesse setor pode complemen-
tar iniciativas que serão obrigatórias para outros, na medida em 
que tiverem que compensar suas emissões inevitáveis de carbono, 
como será visto. Diante do Brasil está a possibilidade de retomar 
a vanguarda que já ocupou em termos de políticas ambientais e de 
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sustentabilidade climática, e, mais ainda, de desenvolver e fortale-
cer seu posicionamento no novo setor de energia que será delineado 
para o mundo, nas cadeias produtivas globais e no desenvolvimento 
de novas tecnologias.

O setor de energia
Um aspecto crucial a ser levado em consideração, indicado pela pró-
pria IEA (2021), diz respeito, compreensivelmente, à menor pressão 
temporal para que as economias em desenvolvimento equacionem 
as emissões sob sua responsabilidade, pois partem de um patamar 
menos elevado. Diferentemente, as chamadas economias avança-
das, com infraestruturas bastante desenvolvidas e parques indus-
triais complexos, são cobradas à rápida e significativa diminuição  
per capita de suas emissões (Gráfico 12).

Gráfico 12 • Emissões globais líquidas de CO2 per capita no cenário IEA  
net-zero emissions
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As emissões per capita precisarão decrescer de aproximadamente 
8 tCO2, em 2020, para 3,5 tCO2, em 2030, e para 0,5 tCO2, em 2040, 
nas economias avançadas. Nas demais, espera-se que essa redução vá 
de 3,3 tCO2, em 2020, para 2,5 tCO2, em 2030, convergindo para 
0,5 tCO2 em 2040. Observa-se na Tabela 1 que, emitindo 2,09 tCO2 
(em 2019), o Brasil já apresenta emissões per capita inferiores à mé-
dia esperada para os próximos dez anos.

Tabela 1 • Indicadores dos três maiores emissores globais e do Brasil

Ano-base: 2019 China EUA União 
Europeia

Brasil

Emissão de CO2 per capita/ano 6,85 15,09 6,60 2,09

Consumo de energia per capita 98,8 287,6 136,8 58,8

PIB per capita (dólar corrente) 16.772,84 65.279,52 46.496,77 15.388,23

Fonte: World Bank (2021a), BP (2020).

A emissão per capita do Brasil é muito inferior à dos EUA, da 
União Europeia (UE) e da China, bem como nosso PIB per capita 
é o menor deles. Sem contar, também, a baixa intensidade de 
energia de nossa economia, indicada pelo menor consumo per 
capita. É destacada a enorme diferença do Brasil em qualquer um 
desses indicadores, exceto em relação ao PIB per capita da China, 
que tem população mais de seis vezes superior a nossa. Além dis-
so, o Brasil é o país que conta com a matriz energética mais lim-
pa e renovável, como se vê no Gráfico 13, composta por 46,2% de 
energia renovável, frente apenas 15,3% no caso da segunda mais 
bem colocada, a UE. A partir de tamanhas diferenças, pode-se 
concluir pela necessidade de o Brasil adotar uma estratégia dife-
rente dos demais países para os anos que nos separam da neutra-
lidade mundial de emissões.
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Gráfico 13 • Participação das renováveis na matriz energética
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Fonte: Elaboração própria a partir de Brasil (2020a), US-EIA (2021), Eurostat (2021) e Ritchie (2020).

Esse gráfico corrobora o que já foi apresentado no Gráfico 10, que 
revela que o setor de energia brasileiro é responsável por apenas 19% 
das emissões, contra uma média mundial de mais de 76% (Gráfico 6). 
Lembrando que nesse setor contabilizam-se as emissões provenientes 
da produção de combustíveis e das atividades que os utilizam, como 
transportes, indústria e geração de eletricidade. É razoável olhar para 
o setor industrial e de energia do Brasil com uma lupa diferente da-
quela compulsoriamente utilizada para o hemisfério Norte, da qual 
resultam as linhas de ação postas para a transformação profunda do 
sistema de energia no combate ao aquecimento global.

Não obstante ser o segundo maior PIB mundial18 e a maior emissora 
global, a China não se comprometeu a zerar suas emissões líquidas 
até 2050, planejando a neutralidade apenas para até 2060. Além 

18  Embora em 2019 ocupasse, em termos de PIB per capita, apenas a 102ª posição no  
ranking, à frente do Brasil, que está na 113ª posição (WORLD BANK, 2021a).
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disso, indicou que emitirá, até 2030, 30% a mais do que vem fazen-
do, seguindo seu ritmo de desenvolvimento e de busca pelo aumen-
to da riqueza e da melhoria do bem-estar social de sua população.

O enfrentamento ao aquecimento global, por meio da proposta 
da intensa transformação no sistema de energia, impõe um desafio 
econômico, tecnológico e social gigantesco para a humanidade, fa-
vorecendo, sob um discurso mais restrito, a interpretação do senso 
comum de que o desafio climático será equacionado com a elimina-
ção do uso dos combustíveis fósseis. Não parece haver dúvidas de que 
a dependência desses combustíveis será consideravelmente reduzida, 
mas o sistema mundial de energia ainda dependerá deles por déca-
das. Começa a ficar claro o consenso de que será impossível o equa-
cionamento da questão climática sem o envolvimento da indústria 
de petróleo e gás (P&G) na transição para uma economia de baixo 
carbono, pois não existe ainda um único combustível que substitua 
o petróleo a contento. O progresso técnico não tem como superar 
esse fato imediatamente, por mais que se projete um vigoroso de-
senvolvimento de tecnologias renováveis disruptivas. Além disso, as 
economias industrializadas sopesam sua riqueza sobre infraestruturas 
rígidas e densas malhas industriais que não comportam substituições 
ou profundas alterações em curto espaço de tempo.

Muitas grandes operadoras de P&G estão engajadas em metas de 
redução de emissões e de neutralidade climática. Por exemplo, 
empresas como BP, Chevron, CNPC, Eni, Equinor, ExxonMobil, 
Occidental, Petrobras, Repsol, Saudi Aramco, Shell e Total, que 
respondem por cerca de 30% da produção mundial de petróleo e 
gás, buscam a efetiva redução da pegada de carbono. Muitas já se 
comprometeram publicamente com a meta de emissões líquidas 
zero até 2050 (TEIXEIRA et al., 2021).
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No curto prazo, essa indústria continuará concentrada na redução 
das emissões em seus processos de produção e distribuição, com in-
vestimentos em eficiência energética, geração de energias renová-
veis, captura de carbono etc. Ademais, a indústria tem presente a 
preocupação quanto à necessidade de compensar suas emissões ao 
longo de toda a cadeia de valor do P&G (denominadas emissões  
de escopo 3). Para isso, necessariamente haverá de recorrer a inicia-
tivas compensatórias de emissão (off-set), como os chamados proje-
tos de compensação a partir de soluções baseadas na natureza (NBS, 
do inglês natural based solutions), a exemplo do reflorestamento de 
áreas degradadas, nas quais o Brasil também tem condições de ser 
bastante competitivo mundialmente.

Mas, se os combustíveis fósseis continuarão a ter papel relevante 
por muitas décadas, como alcançar a neutralidade de carbono em 
2050? A aposta atual está na necessidade de rápido desenvolvimen-
to para viabilizar economicamente a utilização em larga escala das 
tecnologias de produção e uso do hidrogênio como energético e de 
CCUS para captura, utilização e estocagem do carbono (IEA, 2021).

Há anos as companhias de P&G são as maiores produtoras e con-
sumidoras de hidrogênio (nas refinarias de petróleo). Atualmente, 
17% delas destinam a maior parte de seu orçamento de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (PD&I) para projetos relacionados a 
segurança, eficácia e viabilidade de suas aplicações como energético 
(DNV GL, 2020b).

De forma semelhante, se não forem as maiores, são uma das prin-
cipais implementadoras das tecnologias de CCUS, ao lado da in-
dústria de amônia e ureia, que utiliza uma corrente gasosa rica em 
CO2, gerada no processo de produção do hidrogênio utilizado para 
produzir fertilizantes (IEA, 2019). A CCUS vem sendo usada com 
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custo relativamente baixo, desde os anos 1970, em áreas como o 
processamento de gás natural e a produção de petróleo e de fer-
tilizantes. Até o final de 2020, existiam 21 instalações CCUS no 
mundo, uma delas da Petrobras, em operação19 na Bacia de Santos, 
na qual o CO2 armazenado é utilizado para a recuperação avançada 
de petróleo (TEIXEIRA et al., 2021).

O uso do hidrogênio como energético20 depende de sua produção, 
uma vez que é derivado de outros elementos, como a água ou o me-
tano, maior componente do gás natural.21 Informações detalhadas 
sobre as formas de produção e uso do hidrogênio, sobre sua cadeia 
produtiva e sobre a aposta em seu uso como energético podem ser 
obtidas em IEA (2019). Aqui interessam as formas de produção para 
as quais o Brasil apresenta oportunidades a serem desenvolvidas. A 
primeira adstringe-se, em maior grau, à própria cadeia do hidrogê-
nio, obtido por meio de eletrólise da água. A segunda diz respeito à 
conversão do gás natural em um combustível limpo, o hidrogênio, 
com a aplicação da CCUS e medidas de compensação das emis-

19  Apenas esse projeto da Petrobras entrou no rol da classificação da IEA dos projetos 
comerciais de CCUS em grande escala porque ultrapassou a linha de corte da capacidade 
para ser arrolado, pois tem capacidade de captura anual de 3,0  Mt/ano de CO2. 
Contudo, a Petrobras desenvolveu e utiliza essa tecnologia há anos, como no processo de 
craqueamento catalítico fluido. Mais informações em: https://petrobras.com.br/fatos-e-
dados/desenvolvemos-tecnologia-inedita-que-reduz-emissao-de-gases-que-provocam-o-
efeito-estufa.htm. Acesso em: 22 ago. 2021.

20  Com a intensificação da busca pelas emissões líquidas zero e o crescente empenho de 
governos, o uso do hidrogênio passou a ser mais fortemente considerado em diversos seto-
res, como os produtores de automóveis, os geradores de eletricidade renovável, os produ-
tores de gás industrial, os operadores das redes de eletricidade e de gasodutos, as grandes 
firmas de engenharia e as companhias de P&G (IEA, 2019).

21  Existem projetos pioneiros na prospecção de hidrogênio em reservatórios geológicos. 
Se encontrado em quantidades que justificassem economicamente o projeto, poderia ser 
extraído de modo análogo, por exemplo, à extração de gás natural.
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sões residuais. Existe ainda outra possibilidade de conversão do gás 
natural em hidrogênio, por meio da pirólise a plasma, cuja viabili-
dade técnica é reconhecida, dependendo tão somente de maior de-
senvolvimento para obter viabilidade econômica dos projetos. No 
processo de pirólise, o metano é quebrado em hidrogênio e carbono 
sólido, sem emissão alguma de CO2.

Como foge ao tema deste artigo, destaca-se apenas o mínimo para 
que se perceba a oportunidade que ora existe para o Brasil de par-
ticipar da cadeia produtiva mundial do hidrogênio. A primeira de-
corre de sua produção por meio da eletrólise da água, requerendo 
uma fonte de eletricidade limpa, notadamente solar e eólica.22 A 
vocação do Nordeste brasileiro para gerar esse tipo de eletricidade 
e a relativa proximidade do mercado europeu para eventual expor-
tação do hidrogênio dão o tom da vantagem competitiva do país 
nesse tipo de produção. No entanto, ainda que o maior componente 
de custos nesse caso seja o da eletricidade, mesmo que se produza 
no Brasil a partir de fonte eólica e solar a baixo custo, o desenvolvi-
mento da tecnologia para sua produção em larga escala ainda levará 
alguns anos para, de fato, tornar a eletrólise da água competitiva. 
Para exemplificar, em 2020, menos de 0,1% da produção mundial 
dedicada de hidrogênio ocorreu por essa rota.

A segunda via de produção de hidrogênio, da qual o Brasil pode 
se beneficiar, é derivada da reforma a vapor do gás natural. Em 
2020, mais de 80% de todo o hidrogênio produzido no mundo foi 
feito dessa forma, atualmente a mais barata. O problema dessa 
rota é que emite CO2. Por isso, 10% dessa produção total utilizou 

22  O hidrogênio produzido dessa maneira tem sido usualmente referido como hidrogê-
nio verde.
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a CCUS atrelada ao processo de reforma a vapor,23 garantindo a 
produção do hidrogênio com baixos níveis de emissão, a custos 
competitivos. O programa de substituição de parte dos combustí-
veis fósseis a partir da crescente utilização do hidrogênio até 2050 
(IEA, 2021), presente na estratégia energética de países como EUA 
(US-DOE, 2020) e Alemanha (FMEAE, 2020), considera crucial o 
aumento imediato de sua produção por meio da reforma do gás 
natural com o uso do CCUS, de forma a ampliar o mercado de hi-
drogênio e viabilizar o amadurecimento e a redução dos custos de 
sua produção via eletrólise da água.24 Outra forma de produzir hi-
drogênio a partir do metano seria por meio da pirólise a plasma,25 
mas, como afirmado anteriormente, essa via requer maior desen-
volvimento para ter viabilidade econômica.

Dadas as características de sua matriz energética, o Brasil conta 
com grande potencial de produção de hidrogênio a partir de fontes 
renováveis de energia, principalmente no Nordeste. Porém, pode-
mos negligenciar nosso potencial de produção de hidrocarbonetos? 
Não deveríamos fomentar a produção de hidrogênio a partir de gás 
natural, com baixa emissão e compensação da residual de CO2, de 
forma ambiental e economicamente sustentável, favorecendo, com 
essa via de produção, maior possibilidade de monetização das gran-
des reservas do pré-sal?

23  O hidrogênio produzido a partir da reforma a vapor do gás natural com captura de 
carbono tem sido usualmente referido como hidrogênio azul. A tecnologia atual permite 
captura de mais de 90% do CO2 emitido no processo. Sem a CCUS, o hidrogênio produ-
zido assim é chamado de cinza.

24  Até 2050, projeta-se que a maior parte de hidrogênio será produzida via eletrólise da 
água (IEA, 2021).

25  O hidrogênio produzido a partir da pirólise do gás natural, utilizando fonte de eletri-
cidade limpa, vem sendo denominado de hidrogênio turquesa.
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É fundamental considerar o papel de destaque da indústria de P&G 
mundial, com seus pesados investimentos em energias renováveis, 
eficiência energética e tecnologias CCUS na transição para a eco-
nomia de baixo carbono. No Brasil, há décadas, esse setor é res-
ponsável pela maior parte da formação bruta de capital fixo e, até 
2031, projetam-se mais R$ 850 bilhões em investimentos. Portanto, 
a importância do setor não se restringe a monetizar as reservas de 
óleo e gás brasileiras que hoje valem trilhões de dólares, mas tam-
bém tem relação com o direcionamento tecnológico das economias 
pós-petróleo. É um setor-chave para o progresso, uma vez que o di-
namismo dessa indústria arrasta diversos setores da economia.26

Vale destacar também que o segmento de exploração e produção 
de P&G é regulado, o que facilita a introdução de determinadas 
contrapartidas por parte do regulador ainda na fase de licitação dos 
blocos. Por exemplo, no passado, isso ocorreu por meio da regulação 
da queima desnecessária de gás natural, ao nível de conteúdo nacio-
nal e aos investimentos mínimos em PD&I. Atualmente, observa-se 
que muitas empresas estão se autoimpondo metas de redução de 
emissões e de sustentabilidade sem a indução a priori por parte dos 
agentes reguladores.

No caso de investimentos em PD&I, dados da Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que os va-
lores vêm crescendo com o aumento da produção de campos gigantes 
e de alta eficiência, ainda que muito afetados pela volatilidade do 
preço do barril do petróleo. No Gráfico 14, apresenta-se a evolução 

26  Considerando-se uma participação média da indústria nacional de 43% no fornecimen-
to de bens e serviços, os investimentos estimados de US$ 33 bilhões apenas no segmento 
de exploração e produção de petróleo e gás gerariam 544,6 mil postos de trabalhos anuais 
diretos e indiretos e US$ 11,7 bilhões de renda anual em nossa economia (MENDES, 2018).
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do volume de aplicações em PD&I relacionadas à cláusula de investi-
mentos obrigatórios nos contratos de concessão da ANP. Excluindo o 
ano de 2020, que foi atípico devido à pandemia de Covid-19, as cifras 
já beiravam os R$ 2 bilhões.27 Efetivamente, os valores destinados a 
PD&I podem ser ainda maiores, porque as petroleiras costumam in-
vestir além de suas obrigações mínimas e porque há segmentos de sua 
cadeia produtiva que, embora regulados por autorização (como ati-
vidades de mid e down	stream), não têm seus investimentos em PD&I 
monitorados e contabilizados pela ANP.

Gráfico 14 • Obrigação regulatória de investimentos em PD&I (R$ bilhões)
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Nesse contexto de alta capacidade das petroleiras de investir em 
PD&I e de preparação para a transição energética, por que não lhes 
oferecer alternativas adicionais no sentido de acelerar ainda mais a 

27  Parte dos investimentos de PD&I é direcionada para o desenvolvimento de tecnolo-
gias sustentáveis.
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mudança em direção a uma economia de baixo carbono? No caso do 
Brasil, onde a maior fonte de emissões está nas mudanças do uso da 
terra, por que não envidar maiores esforços para evitar essas emis-
sões e capturar carbono das florestas, conjuntamente com a agenda 
tecnológica do setor?28

Os movimentos das lideranças mundiais mostram que há uma disputa 
em torno de quais atores continuarão fornecendo energia no futuro, 
inclusive de origem fóssil, e o Brasil pode viabilizar sua participação 
nesse jogo geopolítico, de modo ambientalmente sustentável, a partir 
de variadas29 fontes de energia. Mais do que aumentar a possibilidade 
de utilização econômica dos seus recursos energéticos e se tornar um 
importante fornecedor de hidrogênio no futuro, a participação nessas 
cadeias internacionais poderia atrair para o país parte do investimen-
to e do desenvolvimento que precisará ocorrer nas cadeias produti-
vas relacionadas com as diversas formas de produção do hidrogênio e 
com as tecnologias de CCUS.

Mudança de uso da terra e florestas
As atividades relacionadas à mudança de uso da terra e florestas são 
as que mais vêm contribuindo para as emissões brasileiras. Em 2019, 
representaram 44% das emissões totais, resultando em 968 MtCO2e 
lançados na atmosfera. O desmatamento da Amazônia responde 
pela maior parte dessas emissões (87%), seguido pelo do Cerrado 

28  Em 2021, BNDES e Empresa de Pesquisa Energética (EPE) firmaram acordo de coo-
peração com esse propósito.

29  Embora não tenha sido abordado, fica aqui o registro de que o etanol também é 
uma fonte promissora para produção, sobretudo distribuída, de hidrogênio no Brasil. Até 
meados dos anos 2000, em decorrência da alta produtividade e competitividade do eta-
nol de cana-de-açúcar nacional, essa rota tinha destaque nos programas governamentais 
(LINARDI, 2008).
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(6%) e da Mata Atlântica (5%). Naturalmente, o crescimento da ve-
getação produz significativa absorção de carbono da atmosfera, de 
sorte que houve contribuição para a remoção de CO2 em áreas pro-
tegidas e onde a vegetação secundária passou a existir após eventual 
desmatamento. Em 2019, as áreas de florestas protegidas retiraram 
359 MtCO2e da atmosfera, 59% do total capturado, e as de vegeta-
ção secundária foram responsáveis por retirar 239 MtCO2e, 40% do 
total capturado. Com isso, as emissões líquidas desse tipo de ativi-
dade fecharam 2019 no patamar de 363 MtCO2e (SEEG, 2020). O 
Gráfico 15 ilustra esse quadro.

Gráfico 15 • Emissões e remoções por mudança do uso da terra e florestas
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Relatos e estudos recentes dão conta de que a Amazônia está dei-
xando de ser um sumidouro e se tornando um emissor líquido de 
carbono equivalente (COVEY, 2021; PIVETTA, 2020). Além disso, o 
aumento no volume de desmatamento e queimadas, em 2019 e 2020 
(SEEG, 2020), vem impactando negativamente a imagem do Brasil 
no exterior. Uma melhora no quadro das emissões relacionadas à 
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mudança de uso da terra e florestas, além de beneficiar a imagem 
internacional do país, pode gerar oportunidades de negócio, divisas, 
empregos e riquezas para o Brasil e certamente contribuirá para a 
questão climática do planeta.

Os dez municípios que são os maiores emissores do Brasil lançaram 
172 milhões de toneladas de carbono equivalente (tCO2e) na atmosfe-
ra em 2018. É um volume de emissões equiparável ao de países como 
Peru, Bélgica ou Filipinas. Sete desses municípios se localizam na 
Amazônia, e a grande causa das emissões é a mudança de uso da terra, 
sobretudo decorrente do desmatamento, além da agropecuária. Os 
outros três da lista são os municípios de São Paulo, que ocupa o quar-
to lugar, Rio de Janeiro, em nono, e Serra (ES), na décima posição. 
São Paulo e Rio de Janeiro têm no setor de energia, sobretudo nos 
transportes, seu maior volume de emissões. Já o município de Serra 
abriga uma siderúrgica, portanto suas emissões prevalentes se classi-
ficam como processo industrial (SEEG, 2021).

É bom destacar que os municípios da Amazônia também são res-
ponsáveis por significativa remoção de carbono, já que, em seus 
enormes perímetros,30 estão extensas áreas de floresta protegidas, 
seja em unidades de conservação ou em terras indígenas (SEEG, 
2021). O campeão foi Altamira (PA), que retirou 22 MtCO2e da 
atmosfera em 2018.

Esse quadro revela a oportunidade existente no Brasil de abrigar 
projetos de compensação de emissões de carbono que não pude-
ram (ou poderão) ser evitadas, baseados em soluções da natureza. À 

30  Altamira, por exemplo, é o município com maior área do Brasil, mais ampla que a do 
estado do Ceará.
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medida que trilharmos um caminho em que o mercado de carbono31 
seja uma das possíveis soluções efetivas, a reconhecida potenciali-
dade do Brasil, não só pelo bioma amazônico, mas também pelo 
Cerrado, pode nos tornar um dos grandes atores mundiais nesse 
tipo de solução, tornando o país alvo de investimentos internacio-
nais. Neste ano, o Congresso Nacional aprovou a Lei 14.119, de 13 de 
janeiro de 2021, que instituiu a Política Nacional de Pagamento por 
Serviços Ambientais (PNPSA), o Cadastro Nacional de Pagamento 
por Serviços Ambientais (CNPSA) e o Programa Federal de Paga-
mento por Serviços Ambientais (PFPSA).

É importante lembrar que, desde 2009, o Brasil ratificou sua adesão 
à CQNUMC de 1992 e ao Protocolo de Quioto, anuindo ao regi-
me jurídico internacional que trata da proteção climática. Foi ins-
tituída nossa Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), 
por meio da Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009, regulamentada 
pelo Decreto 7.390, de 9 de dezembro de 2010, visando estabelecer 
planos setoriais de mitigação e adaptação à mudança do clima para 
consolidar uma economia de baixo carbono. A PNMC determina a 
criação de um mercado brasileiro de redução de emissões (MBRE) 
para viabilizar a negociação de títulos mobiliários lastreados em 
emissões de GEE, bem como os Mecanismos de Desenvolvimento 

31  Em 2020, mercados de carbono no mundo todo geraram receitas globais de US$ 53 bi-
lhões. Em 2021, 21,5% das emissões globais passaram a ser cobertas por algum instrumento 
de precificação de carbono em operação. Trata-se de um significativo aumento decorrente 
do início de operações do mercado de carbono chinês, pois até 2020 apenas 15,1% das 
emissões mundiais estavam precificadas (WORLD BANK, 2021b).
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Limpo32 (MDL). Em paralelo, na Lei 12.114, de 9 de dezembro de 
2009, foi estabelecido o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima 
(FNMC), regulamentado pelo Decreto  9.578, de 22 de novembro 
de 2018, com objetivo de viabilizar recursos para projetos, estudos 
e financiamentos que visem mitigar a mudança do clima e gerar 
adaptações a seus efeitos (GOMES, 2021).

A concentração de esforços do Brasil para reduzir o nível de emis-
sões do principal setor responsável – mudanças de uso da terra e 
florestas33 – é muito menos complexa que intervenções nos sistemas 
de energia, industrial e de transportes, tendo o condão de provo-
car efeito extremamente benéfico na geração de emprego, renda e 
divisas para o país, ao passo que é complementar aos esforços de 
alguns segmentos chamados de difícil descarbonização, que terão 

32  O MDL viabiliza a certificação de reduções de emissões em projetos dos setores ener-
gético, de transporte e florestal para negociação de créditos de carbono (uma tonelada de 
CO2 é um crédito) com países que tenham firmado metas dentro do Protocolo de Quioto. 
Há dois tipos de mercados de créditos de carbono: o regulado, vinculado ao Protocolo de 
Quioto; e o não regulado ou voluntário. Nestes, empresas, governos ou até pessoas físicas 
voluntariamente implementam projetos de redução de emissões para gerar créditos de 
carbono, a partir de instrumentos como o REDD+, reconhecidos no âmbito da CQNUMC 
para recompensar financeiramente países em desenvolvimento, dentre outros, pela redução 
de emissões provenientes de desmatamento, da degradação florestal e com a conservação  
e aumento dos estoques de carbono florestal (de onde vem o acrônimo REDD, sendo 
REDD+ utilizado para registrar a incorporação da conservação e aumento de estoque) 
(GOMES, 2021). Um dos grandes mecanismos REDD+ no Brasil é o Fundo Amazônia, 
proposto na COP13 em 2007 e cuja criação foi autorizada ao BNDES em 2008. O fundo já 
recebeu R$ 3,4 bilhões em doações e teve 102 projetos apoiados, no montante de R$ 1,8 bi-
lhão, dos quais R$ 1,3 bilhão já desembolsado.

33  Abstraindo o fato de a Alemanha integrar a União Europeia arrolada como entidade 
na lista dos dez maiores emissores, apenas a Indonésia e o Brasil têm emissões vinculadas 
à mudança do uso da terra e florestas (desconsiderando o Irã, onde são próximas de zero); 
todos os demais capturaram carbono nesse setor. Em ordem crescente, as emissões totais 
dos países em 2018 relativas ao uso da terra e florestas, em MtCO2e, foram de: -649,43 
(China); -551,32 (Rússia); -233,92 (UE); -229,27 (EUA); -32,05 (Japão); -29,48 (Alemanha); 
-28,36 (Índia); 0,06 (Irã); 387,94 (Brasil); e 734,28 (Indonésia) (CLIMATE WATCH, 2021).
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que empregar soluções de captura para atingir sua neutralidade de 
emissões na lógica ASG. Além disso, o país pode melhorar sua ima-
gem e recuperar seu prestígio internacional decorrentes da viabili-
zação de soluções de captura de carbono por meio da restauração e 
preservação de florestas.

Considerações finais
A crise climática e o programa mundial para equacioná-la, aderen-
te à realidade do hemisfério Norte, podem fazer com que o senso 
comum acredite no desaparecimento dos combustíveis fósseis em 
breve. Formuladores de políticas públicas e estrategistas podem, 
equivocadamente, entender que essa tendência é ainda mais verda-
deira para o Brasil, dado seu potencial de energias renováveis.

No entanto, vimos que renomadas instituições internacionais, na ela-
boração de cenários energéticos, mostram que os combustíveis fósseis 
não deixarão de ser utilizados como fontes primárias de energia, embo-
ra sua participação seja decrescente ao longo dos próximos anos. Em al-
gum momento futuro, haverá pressão competitiva na disputa de quem 
serão os fornecedores do petróleo e do gás natural necessários, acirrada 
pelas medidas de equacionamento da crise climática.

Dado que o Brasil dispõe de reservas de hidrocarbonetos bastante vo-
lumosas e competitivas, neste artigo buscou-se evidenciar as diferen-
ças estruturais entre os sistemas de energia brasileiro e mundial. O 
aproveitamento de fatores que colocam o Brasil em posição favorável 
de competitividade, como seu sistema de energia muito mais limpo 
e renovável que o do resto do mundo, suas grandes reservas de gás 
natural e seu padrão de emissões, desse modo, deve servir de baliza 
para evitar mudanças inapropriadas no setor de energia e industrial.
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Como economia em desenvolvimento, o Brasil deve buscar um melhor 
posicionamento de seu setor energético com base em seu potencial de 
geração de energia renovável, em suas reservas de hidrocarbonetos e 
na possibilidade futura de ser um fornecedor competitivo de hidro-
gênio para o mercado mundial, produzido a partir do gás natural com 
CCUS e compensação das emissões residuais, e via eletrólise da água, 
utilizando fontes de eletricidade eólica ou solar. Em conjunto com 
a possibilidade de ser um ator significativo no mercado mundial de 
energia, o país teria a oportunidade de se inserir nas cadeias produti-
vas das tecnologias do hidrogênio e da CCUS.

Mas as potencialidades não param por aí. Complementarmente, ao 
atacar o problema do setor responsável pelas maiores emissões no 
país (mudança de uso da terra e florestas), com o que haveria con-
tribuição significativa na redução de emissões em nível nacional, 
o Brasil também tem um enorme potencial para aportar investi-
mentos nacionais e internacionais daqueles segmentos que conti-
nuarão sendo emissores de CO2 e que, por isso, precisarão recorrer 
a mecanismos de compensação, como as soluções originadas na 
natureza. O BNDES e a EPE têm trabalhado conjuntamente nesse 
sentido. Diante do Brasil está a possibilidade de retomar a posição 
de vanguarda que já ocupou em termos de política ambiental e sus-
tentabilidade climática e, mais ainda, de continuar a desenvolver 
e fortalecer seu posicionamento no novo setor de energia que será 
delineado para o mundo. Tudo isso podendo agir como poderosa 
alavanca para a geração de emprego, renda e riquezas internamente 
e colaborando com o equacionamento do desafio climático global.

Por fim, cabe uma reflexão no momento de delinear as estratégias 
para o Brasil a fim de respeitar suas particularidades e diferenças em 
relação às nações industrializadas. O país conta com um cardápio 
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diversificado de oportunidades econômicas e ambientais, que ou-
tros não têm. É importante mapeá-las no âmbito de uma estratégia 
de sustentabilidade própria, e não ser um simples seguidor ou im-
portador de soluções que não refletem a realidade e as caracterís-
ticas brasileiras. A boa estratégia será aquela capaz harmonizar o 
desenvolvimento econômico, social e a sustentabilidade ambiental. 
O país só será realmente desenvolvido no futuro quando conciliar 
esses aspectos de forma equilibrada.
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Resumo
Este artigo tem por objetivo apresentar, na forma de um estudo de caso descritivo, os 
passos para a preparação e a modelagem do projeto de concessão do saneamento no estado 
do Rio de Janeiro, levado a leilão em abril de 2021. O projeto avançou em sua fase decisiva, 
já após a promulgação da Lei 14.026/2020, de modo que é oportuno registrar os aprendi-
zados do processo e como as premissas estabelecidas pela legislação foram refletidas na 
modelagem. O artigo busca ainda evidenciar a total aderência de projetos de saneamento 
aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas 
(ONU), destacando que não existe outra área da infraestrutura em que os investimentos 
resultem de modo tão rápido em benefícios sociais. A fim de que, no Brasil, se possa repli-
car em outros projetos a experiência positiva do estado do Rio de Janeiro, são discutidas 
as inovações da modelagem da concessão realizada pelo BNDES, que podem servir de 
orientação para novos estudos de saneamento e infraestrutura.

Palavras-chave: Saneamento. Boas práticas. Estruturação de projetos. Concessão. Cedae.  
Objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS).

Abstract
This article aims to present, in the form of a descriptive case study, the steps for the preparation 
and modelling of the sanitation concession project in the State of Rio de Janeiro, put up for auction 
in April 2021. The project has advanced into its decisive phase already after the enactment of Law 
14.026/2020, so it is opportune to record the lessons learned from the process and how the assumptions 
adopted by the legislation were adjusted in the modelling. The article presents also seeks to show that 
sanitation projects are extremely adherent to the sustainable development goals (SDG), since no other 
area of infrastructure can deliver social benefits as quickly as them. To understand how Brazil can 
replicate the positive experience of the State of Rio de Janeiro in other projects, the article discusses 
innovations in the concession modelling carried out by the BNDES, which can serve as guidance for 
new studies on sanitation and infrastructure.

Keywords: Sanitation. Good practices Project structuring. CEDAE. Concession. Sustainable  
development goals (SDG).
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Introdução
A Agenda 2030, proposta pela Organização das Nações Unidas 
(ONU, 2021), reúne 17 temas vinculados à erradicação da pobre-
za global e traça um plano de ação para as nações, com medidas 
transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável. 
Ainda que um dos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) 
esteja diretamente ligado ao saneamento – o ODS 6, que tra-
ta de “água potável e saneamento” –, sabemos que o investimen-
to no setor traz benefícios sociais abrangentes, tais como: redução 
da pobreza (ODS 1); redução da fome e agricultura sustentável  
(ODS 2); saúde e bem-estar (ODS 3); trabalho decente e crescimen-
to (ODS 8); redução das desigualdades (ODS 10); consumo e produ-
ção responsáveis (ODS 12); ação contra mudanças do clima (ODS 
13); e vida na água e terrestre (ODS 14 e 15). Assim, um dos objeti-
vos deste estudo é observar o impacto direto do projeto modelado 
pelo BNDES para concessão do saneamento no estado do Rio de 
Janeiro em cada um desses ODS.

Figura 1 • Os 17 ODS

Fonte: Plataforma Agenda 2030.

Talvez nenhuma outra área da infraestrutura seja tão aderente à 
Agenda 2030 e aos ODS como o saneamento, justificando os esfor-
ços atuais que se faz no Brasil para avançar nesse setor. No país, há 
35 milhões de pessoas sem acesso à água segura para uso e 100 milhões 
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sem coleta e tratamento de esgoto (INSTITUTO TRATA BRASIL, 
2020). Além disso, segundo dados do Sistema Nacional de Infor-
mações sobre o Saneamento (Snis) (BRASIL, 2017), apenas 46% do 
esgoto recolhido é tratado. Vale ressaltar que a baixa cobertura do 
serviço de esgoto no país, com um déficit na prestação do serviço 
para quase metade da população, não se alterou significativamente 
nas duas últimas décadas, o que além dos impactos sociais e de saú-
de, causa danos ao meio ambiente e comprometimento dos manan-
ciais de água, em um ciclo vicioso perverso.

A motivação para este artigo é também o entendimento de que “o 
acesso à água potável limpa e segura é um direito humano essencial” 
(ONU, 2010). Logo, precisamos, como nação, oferecer água de qua-
lidade e esgoto tratado para todos os brasileiros. Com o advento da 
Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, chamada de novo marco legal do 
saneamento, temos agora instrumentos que obrigam os estados e mu-
nicípios a seguirem metas ousadas para o fornecimento de água e es-
goto. Este artigo apresenta as contribuições do BNDES à nação para 
implantar projetos de saneamento e as lições aprendidas na estrutu-
ração da concessão de saneamento do estado do Rio de Janeiro, con-
siderado o maior projeto de infraestrutura realizado recentemente 
no país em relação aos valores financeiros da outorga, investimentos 
e custos operacionais ao longo dos 35 anos do contrato.

Busca-se apresentar como foram desenvolvidos a modelagem e 
os estudos nos municípios onde atuava a Companhia Estadual de 
Águas e Esgoto do Rio de Janeiro (Cedae), fracionados em quatro 
blocos territoriais e ainda em uma empresa produtora de água que 
permanece sob comando do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
A estruturação do projeto apresentou muitas inovações ao merca-
do, como a cessão da titularidade dos municípios por meio de um 
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termo de adesão que transfere ao estado a responsabilidade pela 
concessão em blocos regionais; os contratos de interdependência; e 
a regulação dos serviços baseada em metas e nível de serviço.

É bom lembrar que a motivação inicial para a concessão advém da 
imposição da venda de ações da Cedae que foram dadas como ga-
rantia para o empréstimo de recuperação fiscal do estado do Rio 
de Janeiro. O BNDES, contratado para assessorar o estado, propôs 
uma solução de concessão regionalizada e a manutenção da empresa 
estatal, em uma alternativa vantajosa para todos os envolvidos por 
garantir a eficiência do setor privado na operação e reservar ao setor 
público a atuação estratégica.

A complexidade da operação pode ser entendida pelos múltiplos 
agentes envolvidos: o governo do estado, em meio a crises que re-
sultaram em quatro substituições de seus titulares, seja por processo 
eletivo ou por impedimento; as secretarias de estado; e as prefeitu-
ras, principalmente no que se refere à interlocução com a Prefeitura 
do Rio de Janeiro e a agência municipal Rio Águas. Outras partes 
interessadas atuaram também com contribuições legítimas: o Mi-
nistério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e, em menor 
escala, o Ministério Público Federal (MPF); a Cedae, com seu corpo 
funcional e sindicatos; as agências reguladoras; o Instituo Estadual 
do Ambiente (Inea); órgãos de controle; e o Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI) do Ministério da Economia. O processo en-
volveu ainda interações com membros da Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro e do Congresso Nacional, além de grande participa-
ção da academia e de associações civis. Foi um projeto que recebeu 
mais de oitocentas contribuições efetivas durante o período de con-
sulta pública e para o qual foram realizadas três audiências públicas 
que, somadas, totalizaram 23 horas – disponibilizadas em vídeo por 
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meio do YouTube, que registrou mais de 22 mil visualizações até 
maio de 2021 (AUDIÊNCIA…, 2021), segundo dados da Casa Civil 
do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O leilão foi realizado em 30 de abril de 2021, na Bolsa de Valores 
de São Paulo (B3), e arrecadou R$ 22,6 bilhões, superando a ex-
pectativa inicial prevista de R$  10,6  bilhões. Dos quatro blocos 
ofertados, houve disputa intensa por três, os blocos 1, 2 e 4. O 
bloco 3 não foi arrematado, pois recebeu uma proposta que foi re-
tirada dentro das regras estabelecidas e que foi objeto de um novo 
leilão complementar.1

O BNDES atuou, desde o final de 2017, como contratado do go-
verno estadual, contando com apoio de consultores do consórcio 
formado pelas empresas Banco Fator, Concremat Engenharia e 
Vernalha, Guimarães & Pereira Advocacia. A solução indicada pelo 
BNDES visava não só atender a demanda objetiva de gerar recursos 
para o pagamento do empréstimo do estado para com a União, mas 
principalmente oferecer um caminho para viabilizar a solução do 
saneamento para os cariocas.

As lições aprendidas devem ser discutidas, avaliadas e replicadas 
conforme novos projetos de saneamento venham a ser implantados 
no Brasil, colaborando para que o país possa avançar na Agenda 
2030. Serão discutidos os impactos reais do projeto em cada ob-
jetivo, de modo que isso sirva de motivação também para outros 
estados e cidades brasileiras.

1  A Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro centralizou as informações para divulgação 
do edital, questionamentos e registros da consulta pública e das audiências públicas. Dis-
ponível em: http://www.concessaosaneamento.rj.gov.br/.
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Este artigo adotou como método a pesquisa qualitativa descritiva 
na forma de estudo de caso com observador ativo. O método do es-
tudo de caso é entendido como abordagem fenomenológica de ob-
servação, coleta, tabulação de dados e análise do objeto de estudo. 
“É necessário entender as dinâmicas sociais e os processos como me-
recedores de um olhar de maior profundidade por descortinarem 
novos aprendizados” (CRESWELL; POTH, 2017). Segundo Robert 
Yin (2015), esse método é especialmente aplicado como estratégia 
diante de uma realidade dinâmica na qual as interações entre os 
muitos atores envolvidos permitem um aprendizado do modo ope-
racional e da tomada de decisão pelos líderes. Dessa forma, este es-
tudo é baseado na visão do autor como participante envolvido ao 
longo de quatro anos nos processos e na dinâmica do projeto de 
concessão do saneamento do estado do Rio de Janeiro, que pro-
cedeu ao registro sistemático dos eventos e à análise documental. 
Também foi feito o registro das discussões ocorridas no desenvolvi-
mento das tarefas, nos conflitos e nas decisões.

As fontes utilizadas como referências são os documentos que foram 
publicados para subsidiar a consulta pública e estão disponíveis na 
plataforma BNDES Hub de Projetos.2 É importante destacar que, 
apesar do observador ter acesso a fontes internas ao projeto, toda a 
discussão aqui desenvolvida foi elaborada apenas a partir dos regis-
tros públicos. Foi também utilizada a análise do discurso a partir de 
falas, questionamentos e comentários realizados durante as audiên-
cias públicas e encontros de roadshow do projeto.

2  O BNDES Hub de Projetos é uma plataforma virtual que concentra todas as infor-
mações dos projetos estruturados pelo Banco e, especificamente para o projeto de sanea-
mento do Rio de Janeiro, dá acesso a todos os documentos públicos, como edital do leilão, 
minutas jurídicas, estudos de engenharia e modelagem econômica. Disponível em: https://
hubdeprojetos.bndes.gov.br/pt/projetos/Rio-de-Janeiro-Saneamento.
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Segundo Vergara (2012), é possível identificar os valores e critérios 
dos agentes envolvidos pela escuta e identificação dos temas relevan-
tes propostos nas dinâmicas dos grupos. A discussão dos temas aqui 
apresentada reúne as soluções propostas ante os conflitos e impasses 
encontrados ao longo do desenvolvimento do projeto, assim como os 
pressupostos e o racional que emergiram como conhecimento, fruto 
de reflexões e debates da equipe do projeto com os atores envolvidos 
e partes interessadas. Desejamos que esse aprendizado possa estar dis-
ponível para ser replicado, mesmo que com ajustes, em projetos simi-
lares. Portanto, a metodologia, ao evidenciar as variáveis dos estudos 
quando aplicadas, busca explicar os padrões observados no desenvol-
vimento das etapas, oferece um roteiro seguro para novas modelagens 
e apresenta uma experiência inédita, já que não houve outro projeto 
de concessão similar ao objeto de estudo.

O saneamento e o setor 
de infraestrutura

Contextualização
A infraestrutura é um setor essencial para o desenvolvimento so-
cioeconômico de um país e pode ser considerada o motor da econo-
mia, na medida em que impulsiona todos os outros setores. Segundo 
a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Ab-
dib), o nível de investimentos em infraestrutura no Brasil entre 
2018 e 2019 ficou 25% abaixo do registrado no período de 2009 a 
2014. Além disso, comparado a outras nações, como China, Esta-
dos Unidos da América (EUA) e Índia, o Brasil apresenta um dos 
menores estoques de infraestrutura como percentual do produto 
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interno bruto – PIB (COMO…, 2020), o que pode ser observado 
no Gráfico 1.

Gráfico 1 • Estoque de infraestrutura como percentual do PIB
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Fonte: Abdib (2020, p. 6).

Considerando os investimentos necessários, que chegam a cerca de 
R$ 200 bilhões por ano, segundo o Livro Azul da Infraestrutura da 
Abdib (2020), é fundamental unir a capacidade de investimento do 
setor público ao setor privado. É sabido que o setor público tem um 
limite fiscal de investimento, e essa situação de estrangulamento 
gera a necessidade de investimentos privados. Para tanto, são ne-
cessárias duas ações: (i) ferramentas institucionais – programas go-
vernamentais estruturadores de projetos; e (ii) ambiente jurídico 
favorável, associado a regulação e governança.

Estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI)3 propõe que, 
ao aumentar o investimento público em 1% do PIB, seria espera-
da uma contrapartida privada de investimentos de até 2,7%, com 

3  Estudo proposto no contexto de recuperação global do impacto da pandemia sobre 
economia e que propõe investimentos públicos em infraestrutura como meio de aceleração 
do crescimento.
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reflexos sociais como redução da pobreza e melhoria do índice de 
desenvolvimento humano (IDH) (GASPAR et al., 2020). Segundo 
o FMI, o investimento público em infraestrutura representa um 
imediato reflexo desenvolvimentista, na medida em que estimula 
o setor privado em diversas camadas da economia por indução. O 
investimento público é capaz de gerar, diretamente, entre dois e 
oito empregos para cada US$ 1 milhão gasto em infraestrutura.

No ano de 2020, os investimentos em infraestrutura no Brasil foram 
da ordem de 1,7% do PIB, enquanto o desejado para o país seria 
algo próximo de 4% (ABDIB, 2020). Segundo a Abdib (2020), para 
ampliar esses investimentos, é preciso fortalecer as ferramentas ins-
titucionais e criar um ambiente favorável, caracterizado por gover-
nança e regulamentação jurídica.

Ferramentas institucionais são os instrumentos pelos quais a ad-
ministração se organiza para cumprir os objetivos a que se destina. 
Considerando a missão de incrementar os investimentos em in-
fraestrutura, destacamos duas iniciativas, relacionadas a programas 
e estruturadores:

i. O PPI, criado pela Lei 13.334, de 13 de setembro de 
2016, como instrumento para otimizar as relações en-
tre o Estado, pela ótica federal, e a iniciativa privada, 
em relação aos investimentos em desestatização. Para 
tanto, organiza e prioriza as oportunidades existentes 
de concessões e privatizações, estabelecendo estudos, 
oferecendo subsídios de informação para superar blo-
queios institucionais e fortalecendo a estrutura jurídica. 
São objetivos do PPI também reforçar o papel regulador 
do Estado e implementar uma visão pública estratégica 
de longo prazo.



Transformando o Brasil pelo saneamento: as lições aprendidas na modelagem para  
concessão do serviço no estado do Rio de Janeiro e a aderência do projeto aos ODS

325R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28, n. 56, p. 315-360, dez. 2021

ii. Como estruturador, o BNDES4 se apresenta como ban-
co de serviços habilitado a apoiar as estratégias do Es-
tado brasileiro e de entes subnacionais em iniciativas 
de desestatização em todas as modalidades – conces-
sões, parcerias público-privadas (PPP) e privatizações –, 
atuando na estruturação de projetos e de parcerias com 
novos investidores e operadores qualificados (BNDES, 
2020). Busca oferecer à sociedade uma solução integrada 
para estruturação de projetos do setor público (one-stop-
-shop). Embora outras instituições públicas e privadas 
atuem na modelagem de concessões e PPPs, o BNDES 
o faz de forma diferenciada, oferecendo uma solução 
alinhada ao conceito de customização, atuando desde a 
originação até o pós-leilão dos projetos. O Banco ainda 
atua como fonte de financiamento de longo prazo e para 
formação de capital de infraestrutura via debêntures, 
fundos de investimentos e mercado de capitais.

Segurança jurídica e 
ambiente regulatório
O segundo pilar da atratividade de investimentos para infraestru-
tura está na construção de um ambiente favorável, caracterizado 
por segurança jurídica, regulação setorial e governança. Esses inves-
timentos são destinados a projetos com longo prazo de maturação, 
nos quais o retorno implica em riscos. O investidor tem compor-
tamento racional e prefere alocar seus recursos em países com bai-
xo risco jurídico e com estabilidade das “regras do jogo”, segundo 

4  No Relatório Anual 2020 são descritas a missão do BNDES como banco de serviços e 
as etapas do processo de estruturação de projetos.



Alberto Gallo

326  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28 n. 56, p. 315-360, dez. 2021

Guimarães e Guimarães (2018). A insegurança jurídica decorre de 
fragilidades institucionais, legislação inconsistente e conflitos entre 
instâncias do poder. O projeto de concessão do saneamento do es-
tado do Rio de Janeiro é um exemplo de atrito entre diferentes ins-
tâncias de poder, o que ocorre nas disputas entre governo do estado 
e municípios – entre os quais a cidade do Rio de Janeiro se destaca. 
Além disso, ocorrem disputas legítimas de interesses via negocia-
ção administrativa. Há atores políticos e de representação social 
(sindicatos e partidos políticos) que judicializam o processo, visan-
do impedir seu prosseguimento. Um dos mandados de segurança 
impetrados na véspera do leilão da Cedae foi cassado no Supremo 
Tribunal Federal (STF) no dia da licitação, por exemplo. No Brasil, 
temos avançado na redução desse risco, em um processo gradual que 
implica o amadurecimento das instituições e dos agentes.

Um importante avanço no ambiente legislativo da infraestrutura foi 
a aprovação da Lei 14.026/2020, conhecida como novo marco legal 
do saneamento básico, que procurou combater as disfunções exis-
tentes por meio de uma série de inovações para o setor. Destacam-se 
a ousada meta de universalização do saneamento até o ano de 2033, 
com a criação de regiões e unidades territoriais como mecanismo 
de capitalização, e a autoridade conferida à Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico (ANA) para regulação baseada no esta-
belecimento de normas referenciais.

Para melhor contextualizar a relevância do novo marco legal frente 
aos desafios do setor, é importante citar o percurso histórico e nor-
mativo de como as políticas públicas foram estruturadas nos anos re-
centes. Entre 1950 e 1970, tivemos criação dos Serviços Autônomos 
de Água e Esgoto (SAAE), do Banco Nacional da Habitação (BNH) 
e do Sistema Financeiro de Saneamento como agentes financeiros 
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de provento e estruturação. Foi apenas em 1971 que o país teve uma 
política efetiva de saneamento, com a criação do Plano Nacional de 
Saneamento (Planasa), gerido pelo BNH, projeto do período militar 
com forte visão estatizante. Essa iniciativa impactou positivamente 
o acesso à água potável, sendo os investimentos concentrados nos 
estados, na União e nas cidades de maior porte. Os recursos finan-
ceiros do BNH eram vinculados às Companhias Estaduais de Sa-
neamento Básico (Cesb) – que já existiam em estados como Minas 
Gerais e São Paulo, mas em outros, como Rio de Janeiro, resultaram 
da fusão de empresas, de modo que todas as unidades da Federa-
ção contassem com uma empresa para encampar regionalmente 
os investimentos. O modelo existente incentivava que os municí-
pios celebrassem convênios ou contratos com as Cesb, gerando um 
modelo de influência política, e adotava estrutura tarifária única –  
o que viabilizava, em teoria, a prestação dos serviços por meio do 
subsídio cruzado.

O município, considerado titular do serviço de saneamento, passou 
a ter papel central a partir da Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
que lhe confere a função de planejar os serviços a nível local. A lei, 
considerada marco regulatório de referência para o setor, conso-
lida o papel do município com a introdução de um instrumento 
importante de planejamento e controle, o Plano Municipal de Sa-
neamento Básico. A ação do município pode se dar por vias de: (i) 
regulação, por meio das agências (estaduais ou municipais); (ii) fis-
calização, por parte de entidades ou autarquias a nível estadual ou 
municipal; e (iii) operação, que pode ocorrer por meio da contrata-
ção de empresas privadas (com concessões ou PPPs) e da prestação 
de serviços por empresas públicas, como os SAAE.
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A possibilidade de o município fazer o planejamento e a conces-
são do saneamento avança na forma de gestão associada de serviços 
públicos, seja pela contratação de consórcios públicos ou dos con-
tratos de convênio com as Cesb. Para regular e alinhar os aspectos 
propostos, foi publicado o Decreto 7.217, de 21 de junho de 2010, 
que estabelece diretrizes para planejamento e execução dos serviços 
de abastecimento de água, coleta de esgoto, manejo de resíduos só-
lidos urbanos e das águas pluviais urbanas.

No Brasil, segundo o Panorama 2021 da Associação e Sindicato Na-
cional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e 
Esgoto (ABCON; SINDUSCON, 2021), as concessionárias e pres-
tadoras privadas atendem, de forma plena ou parcial, a 15% da po-
pulação do país (32,5 milhões de pessoas) e estão presentes em 7% 
dos municípios. Os 85% restantes da população são atendidos pelas 
SAAE (municipais), Cesb (estaduais) ou não têm acesso aos servi-
ços. Apesar da presença em apenas 7% dos municípios, as concessões 
privadas de saneamento responderam por 33% do total investido 
pelos operadores no setor em 2020.

A incapacidade econômica dos estados face à demanda dos inves-
timentos necessários para o atingimento de metas, principalmen-
te em relação aos serviços de esgotamento sanitário, são fatores 
que tornam ainda mais necessária a presença do setor privado. 
Também os conflitos entre governos municipais, estaduais e fe-
deral contribuíram, como foi exemplificado no caso do Rio de 
Janeiro, para o pouco avanço do setor público. A responsabilidade 
(titularidade) sobre o saneamento era difusa, tendo sido levada a 
questão ao STF pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
1.842, publicada em 16 de setembro de 2013, que decidiu que a 
titularidade era do município, mas que deveriam ser considerados 
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os interesses das regiões metropolitanas em um planejamento 
compulsório conjunto. Esse entendimento foi retomado no novo 
marco legal e se faz necessário, diante do conceito de regiona-
lização, como meio de avançar rumo à universalização do aten-
dimento. As microrregiões e regiões metropolitanas precisam de 
um planejamento conjunto de médio prazo para viabilizar a alo-
cação de recursos nos projetos, acima dos conflitos de lideranças 
políticas ou de agendas vinculadas a mandatos eletivos. O novo 
marco legal surge, portanto, como um ambiente de confiança ins-
titucional, capaz de permitir ao investidor privado participar dos 
investimentos com maior segurança de que seu retorno não está 
vinculado a ações ideológicas ou políticas de voluntarismo de li-
deranças carismáticas.

Caso de estudo: projeto Cedae

Histórico e descrição
A razão que impulsionou a participação do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro na estruturação da concessão dos serviços de 
saneamento foi a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal em 
2017, quando ações da Cedae foram dadas como garantia ao Go-
verno Federal em função de empréstimo da ordem de R$ 4,55 bi-
lhões obtido junto ao BNP Paribas. Inicialmente, o estado do 
Rio de Janeiro deveria promover a privatização da empresa, mas 
o BNDES, contratado para apoiar a modelagem do projeto, su-
geriu uma alternativa que se apresentava como mais vantajosa: 
a concessão regionalizada por blocos e a manutenção da Cedae 
como produtora de água.
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Figura 2 • Disposição geográfica dos blocos e municípios

Fonte: BNDES ([202-]).

Foram considerados no projeto os 64 municípios em que a Cedae 
operava, incluídos os 114 distritos, e uma população de 12,8 milhões 
de habitantes, correspondentes a 85% do total do estado. Para o es-
tudo, foram excluídos serviços já “concessionados” para operadoras 
privadas da área de planejamento (AP) 5, incluindo localidades da 
cidade do Rio de Janeiro e dos municípios de Macaé, Rio das Os-
tras, São João do Meriti e Saquarema, além do sistema de esgota-
mento sanitário de Maricá, operado diretamente pelo município.

Tabela 1 • Composição dos blocos, população e investimentos

Bloco
Composição

(partição Rio + municípios)
Pop.

(milhões)
Capex

(R$ bilhões)

1 AP 2.1 + 18 municípios 2,8 8,3

2 AP 4 + 2 municípios 1,2 2,7

3 AP 5 + 6 municípios 1,9 2,6

4 AP 1, 2.2 e 3 + 8 municípios 7,0 16,0

Fonte: BNDES ([2021]).
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Uma das inovações do modelo foi a divisão do conjunto de municí-
pios em quatro blocos, considerando critérios geográficos, bacias de 
esgotamento e otimização operacional. O fundamento da ideia foi a 
sustentabilidade econômica, que ocorreu pela inclusão de partições 
do município do Rio de Janeiro e de cidades da região metropoli-
tana (RM), com municípios de fora da RM em cada bloco. Cada 
região abrange uma ou mais APs, que são divisões administrativas 
elaboradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.

O projeto foi tratado como brownfield, isto é, considerou-se que 
parte do investimento já havia sido realizada pela Cedae. As ins-
talações existentes, equipamentos e infraestrutura, as estações de 
tratamento de água (ETA), de esgoto (ETE), as elevatórias e toda 
a rede já implantada eram a plataforma de partida, sobre a qual o 
parceiro privado deveria prover os investimentos necessários até o 
atingimento das metas. O aporte total de R$ 29,7 milhões previsto 
no edital foi conceitual. Os valores foram calculados a partir de es-
tudos de engenharia que estimaram as obras necessárias para atingir 
a meta estipulada. Não se tratava, portanto, da contratação confor-
me um memorial de obras a serem construídas, mas de uma solução 
conceitual capaz de conduzir ao atingimento das metas. Essa foi 
uma inovação importante do modelo. 

Foram realizadas inspeções de modo a se considerar a necessidade 
de adequação dos ativos instalados, o que foi feito a partir de um 
minucioso diagnóstico das instalações e equipamentos por meio 
de vistorias em todos os municípios, considerando: reservatórios; 
ETAs; adutoras; redes; elevatórias; e ETEs. Os estudos de engenha-
ria consideraram também as expansões e os novos investimentos no 
sistema necessários para o atendimento do serviço de água e esgoto 
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em cada município, conforme projetado nas metas, determinando 
o capex ao longo do projeto.

Até então, os projetos de infraestrutura previam obras e especifica-
ções de engenharia que aproximavam o concessionário do modelo de 
obra pública, com um memorial muito bem definido e amarrado, de 
forma que a fiscalização tinha por objeto o acompanhamento de um 
programa de obras. No novo modelo, o concessionário não se vincula 
a obras, mas ao atendimento de metas. Assim, ele tem a liberdade 
para executar as intervenções no sistema segundo sua expertise, de 
modo a cumprir a universalização nos prazos pactuados.

Vale destacar que os investimentos foram determinados a partir da 
base de custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil (Sinapi), uma base nacional por regiões sob 
responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e da Caixa Econômica Federal (CEF).

Temos, portanto, que no dimensionamento do projeto de sanea-
mento, os valores adotados como previsão de investimentos em  
capex são estimativas da consultoria de engenharia projetadas para o 
atendimento das metas propostas. Caberá a cada operador privado 
realizar os estudos de acordo com sua expertise e das soluções técni-
cas propostas. Dessa forma, o edital não está vinculando o licitante 
à realização de um pacote de obras em cada município, mas sim ao 
cumprimento das metas de atendimento. Essa liberdade é um fator 
importante, que permite ao operador ajustar a operação aprovei-
tando a estrutura existente ou adicionando novos ativos ao sistema. 
Trata-se de uma das novidades proporcionadas pelo novo marco 
legal do setor, que vincula o serviço de saneamento ao atendimento 
de metas, e não mais às instalações existentes. Note-se que o anexo 
de indicadores de desempenho, que é parte integrante dos contratos 
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de concessão, assim como as metas, estabelecem o padrão de qua-
lidade da prestação de serviços a ser objeto de controle contratual.

Premissas básicas
Na modelagem do projeto, o prazo do contrato de concessão pro-
posto foi de 35 anos e o critério do leilão foi de maior outorga, ou 
seja, cada operador poderia fazer lances financeiros e aquele com 
maior valor conquistaria o direito de operar o serviço. O modelo 
considerado mais vantajoso foi de leilão único, com lances indepen-
dentes por bloco. O critério principal de habilitação foi a capacida-
de financeira das empresas, analisada de acordo com cada bloco, de 
forma que se uma empresa licitante desejasse apresentar proposta 
para mais de um bloco, precisaria demonstrar capacidade de ala-
vancar os recursos necessários, proporcionalmente. Não foi exigida 
uma qualificação técnica sofisticada, tendo em vista o entendimen-
to de que o saneamento é um setor que não exige soluções de tec-
nologia apurada e de patentes científicas. Qualquer empresa com 
porte econômico teria facilidade para contratar equipe experiente 
e soluções de engenharia de última geração, capaz de fazer frente às 
metas impostas e ao nível de qualidade exigido. Dessa forma, não foi 
exigida experiência pretérita, como ocorreu nas licitações realizadas 
sob marco da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Por outro lado, o 
edital deixou claras as exigências de desempenho, de forma que a 
empresa licitante deveria demonstrar capacidade para captação e 
gestão de recursos financeiros e para contratação de profissionais, 
equipamentos, sistemas e soluções necessárias. Essa flexibilização 
foi importante para atrair grupos com atuação em outras áreas de 
infraestrutura, como a de energia, além de construtoras e fundos de 
investimento, abrindo o mercado a novos players.
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O valor mínimo da outorga foi projetado em R$ 10,6 bilhões, e os 
recursos obtidos deveriam ser repartidos entre estado, municípios 
e fundo metropolitano. Os percentuais e a forma de composição da 
outorga principal e do rateio do ágio foram negociados entre o esta-
do e os municípios como forma de atração e participação.

A construção da solução de modelagem para concessão teve forte 
viés social. De um lado, definiu-se que todos os municípios deve-
riam receber investimentos, obras e tratamento de esgoto. O lema 
adotado foi de que “ninguém deve ficar para trás”, ou seja, que o 
projeto deveria incluir todos os municípios e o maior número de 
pessoas. Além disso, as tarifas não deveriam sofrer aumento, ape-
sar da grande demanda de investimentos e obras. Esse custo não 
deveria ser arcado pelo usuário, e sim pelo ganho de eficiência pro-
porcionado pelo modelo, na medida em que incluiria novos usuá-
rios e otimizaria a gestão de contas. Assim, a tarifa seria fixa para 
o serviço de água e esgoto, sendo reajustada somente pela correção 
inflacionária. A tarifa social poderia ainda ser ampliada até o limite 
de 5% das contas (em 2019, a tarifa social da Cedae era aplicada a 
0,54% das cobranças).

O conceito-chave inicial que sustentou a estruturação dos pro-
jetos idealizados para os quatro blocos foi a universalização dos 
serviços de saneamento básico. As metas temporais foram cons-
truídas para cada município conforme o diagnóstico inicial, em 
alguns casos sendo necessária a aceleração dos investimentos. 
Estabeleceram-se as seguintes metas de universalização, a serem 
cumpridas pelo operador privado: (i) água – de 87% para 99% da 
população entre o quinto e o 12º ano, dependendo do município; 
e (ii) esgoto – de 44% para 90% da população entre o quinto e o 12º 
ano, dependendo do município.
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Essas metas são aderentes às estabelecidas na Lei 14.026/2020, que 
prevê o atendimento de esgoto para 90% da população até 2033. 
Houve antecipação de investimentos para atender o novo marco, 
uma vez que a curva de cumprimento das metas inicial era mais 
alongada, até 2040, e precisou ser ajustada em até sete anos. Outra 
meta observada pelo projeto foi a de redução do índice de perdas, 
estabelecida em 25% a partir das orientações da International Wa-
ter Association (IWA) e do Banco Mundial (Bird), como também 
determina o novo marco.

Para redução de perdas, faz-se necessário um programa especí-
fico que invista em lidar com essas ocorrências e substituir hi-
drômetros. As perdas reais de água em sistema de abastecimento 
ocorrem por vazamentos e falhas operacionais entre a captação 
de água bruta e o hidrômetro do consumidor. Elas incluem as 
perdas na adução de água bruta, no tratamento, nas adutoras de 
água tratada, nos reservatórios – instalações de bombeamento e 
linhas de recalque –, nas redes de distribuição e nos ramais pre-
diais até o cavalete onde está o hidrômetro. Há ainda as perdas 
aparentes, que se caracterizam como volume de água consumido, 
mas não contabilizado pelo prestador de serviço, decorrentes de 
erros de medição e leitura nos hidrômetros, submedição, baixa 
capacidade metrológica, fraudes, ligações clandestinas e falhas 
no cadastro comercial.

Outro aspecto do projeto que se buscou equacionar na partida foi 
a solução para problemas históricos de saneamento da cidade do 
Rio de Janeiro. Para isso, definiu-se primeiramente um investi-
mento mínimo de R$ 1,8 bilhão nas comunidades e áreas irregu-
lares do município. 
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A capital fluminense tem mais de 1,2 mil regiões, bairros ou vizi-
nhanças cadastradas como de sub-habitação, de acordo com o Siste-
ma de Assentamentos de Baixa Renda (Sabren) do Instituto Pereira 
Passos (2021), órgão de gestão do território do município. São as 
regiões identificadas como favelas ou comunidades no vocabulário 
popular, que foram denominadas “áreas irregulares” no âmbito do 
projeto. Elas abrigam uma população de em torno de 1,35 milhão de 
pessoas, equivalente a 14% dos habitantes da cidade. 

Foram consideradas áreas irregulares aquelas ocupadas pela popula-
ção de forma clandestina e sem padronização urbana de loteamento, 
com precariedade de infraestrutura urbana e de serviços públicos. 
Usualmente, essa ocupação se dá em morros e espaços com relevo 
acentuado e com vias estreitas e de alinhamento irregular, o que 
dificulta a instalação de redes subterrâneas de água e esgoto. Nessas 
áreas, há ausência de parcelamento formal e de vínculos formais 
de propriedade, além de construções não licenciadas, em desacordo 
com os padrões legais vigentes.

Há ainda no município a situação de bairros de baixa renda que 
historicamente foram concebidos como loteamentos regulares e 
com arruamento de traçado formal, mas que se desqualificaram, ao 
longo do tempo, pelo avanço de construções nos logradouros pú-
blicos e desrespeito aos afastamentos e zoneamento. Esses bairros, 
regulares em sua origem, acabam por se tornar favelas, e tal como 
as áreas irregulares, têm baixa qualidade de serviços públicos e de 
infraestrutura. Há o fator social da marginalização dessas comuni-
dades que, seja pela omissão do poder público ou pelo desinteresse 
político, foram abandonadas pelo Estado, dando espaço para ação 
do crime organizado, de milícias e de outras dinâmicas paraestatais. 
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Nesse sentido, a solução proposta foi de incluir no escopo do proje-
to um valor de R$ 1,8 bilhão, reservado no contrato para ser investi-
do em áreas não urbanizadas, consideradas “favelas”. Estabeleceu-se 
que o acesso a essas áreas precisaria ser garantido pelo poder públi-
co, assim como que o programa de saneamento deveria ser integra-
do a outras políticas sociais.

O concessionário deveria decidir em conjunto com as administra-
ções estadual e municipal (da cidade do Rio de Janeiro) como seria 
realizado o investimento nessas áreas, considerando um plano de 
ação a ser aprovado pelos órgãos gestores do contrato. Estipulou-se 
que seria preciso garantir a segurança e o acesso dos operadores aos 
locais propostos e que caberia à agência reguladora e ao certificador 
independente privado (que daria assessoria à agência) acompanhar 
os investimentos, fiscalizar os desembolsos e, na eventualidade de o 
concessionário não conseguir realizar os investimentos, promover o 
reequilíbrio do contrato.

Outra questão histórica resolvida pelo projeto foi a antecipação das 
obras de esgoto e tratamento na bacia de captação de água para a 
estação de Guandu, visando a segurança do fornecimento hídrico. 
O valor dessas obras foi estimado, nos primeiros cinco anos, em 
R$  2,6  bilhões. Outro investimento significativo buscou reduzir 
o lançamento de esgoto na Baía de Guanabara e em seus corpos 
afluentes, melhorando a balneabilidade das praias e lagoas. Esses 
investimentos ocorrerão também em obras de coleta de tempo seco 
(CTS), que são estruturas de captação (ou interceptação) de esgo-
to nas galerias de água pluvial e em cursos de água que recebem 
o esgoto in natura, seguida de gradeamento do material grosseiro 
e encaminhamento para a ETE mais próxima, mediante coletores, 
estações elevatórias e linhas de recalque existentes ou a construir. 
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O CTS é um sistema auxiliar ao de rede separadora absoluta, mas 
que atua sobre as áreas irregulares ou resíduos provenientes dessas 
áreas, apresentando um impacto ambiental mais rápido na medida 
em que funciona como um cinturão sanitário.

Dos resultados do leilão
Em 30 de abril de 2021, foi realizado o leilão da Cedae. Dos 64 
municípios atendidos pela companhia, apenas 35 aderiram ao 
projeto, correspondendo a 92% da população e a 94% dos inves-
timentos propostos. O valor arrecadado foi de R$ 22,6 bilhões, 
conforme Tabela 2.

Dos resultados obtidos, podemos destacar algumas observações:

• O estado do Rio de Janeiro tinha necessidade de arrecadar 
R$ 6,6 bilhões para quitação do empréstimo e dos serviços da 
dívida contraída com o BNP Paribas, visando sua recuperação 
fiscal. Os três blocos foram leiloados por R$ 22,6 bilhões, sen-
do que, após o rateio, coube ao estado o valor de R$ 4,2 bilhões.

• As condições de rateio incluíam uma condição para o valor da 
outorga referencial, que era a participação de 80% para o estado, 
15% para a RM e 5% a serem divididos pelos municípios na razão 
da proporcionalidade das populações em relação ao projeto.

• Sobre o valor do ágio, isto é, o quanto do valor das propostas ex-
cedeu o valor referencial das outorgas, o rateio foi de 50% para 
o estado e de 50% para os municípios, mantido o critério ante-
rior. Dessa forma, o valor previsto para a RM é de R$ 1,43 bilhão  
e, para rateio entre os municípios (incluídos os que perten-
cem à RM), de R$ 7 bilhões.
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• Bloco 3 – sem vencedor. A única proposta havia sido apresen-
tada pelo Consórcio Aegea, que optou por retirá-la antes que 
fosse aberta, o que lhe foi permitido já que havia arrematado 
o bloco leiloado antes dele, o bloco 4.

• Os municípios ainda receberão a título de outorga até 3% da 
arrecadação tarifária das concessões.

• O consórcio Aegea foi vencedor dos blocos 1 e 4, com paga-
mento de R$ 15,4 bilhões, e a Iguá venceu o bloco 3, pagando 
R$ 7,3 bilhões.

• A mecânica do leilão foi tal que, havendo dois ou mais con-
correntes com propostas com diferença de até 20%, o leiloeiro 
abria chamadas orais, e cada licitante poderia ofertar lances 
suplementares mínimos de R$ 100 milhões. Essa modalidade 
de leilão demonstrou a maturidade do mercado e a confiança 
no modelo, resultando em ágio final ponderado de 140%.

Discussão e análise

Cedae produtora de água
Foi considerada como melhor solução no âmbito da modelagem a 
manutenção operacional de uma empresa pública de água e esgoto, 
a Cedae, por garantir a continuidade da companhia produtora e a 
centralização no Estado da segurança hídrica e, ao mesmo tempo, 
transferir para a iniciativa privada, sob regime de concessão, o gran-
de esforço de investimentos concentrado em uma década.

Foi adotado o modelo denominado “upstream x downstream”, 
no qual upstream corresponde à captação e tratamento de água 
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existente para a RM e downstream abrange os sistemas de distri-
buição de água aos usuários finais, além do sistema de esgotamen-
to sanitário. O sistema de produção de água é concentrado para 
a RM, que permanece operada pela Cedae Upstream.5 Para o in-
terior, o sistema de produção de água é pulverizado em pequenas 
estações de captação e tratamento, que, nesse caso, ficarão sob res-
ponsabilidade dos operadores privados com a prestação completa 
do serviço. A produção de água upstream é concentrada em três 
sistemas: Guandu, Imunana-Laranjal e Lages, sendo o primeiro 
deles merecedor de especial atenção. De um lado, foi necessária a 
priorização de municípios que contribuem com a bacia do Guan-
du, com investimentos de quase R$ 3 bilhões nos cinco primeiros 
anos para reduzir a poluição do rio Guandu, que abastece a maior 
parte da RM. De outro, foi preciso também alocar recursos do 
governo do estado para garantir as obras de ampliação da produ-
ção, bem como reservar verba para barragens que venham a ser 
necessárias ao longo do período de concessão, a fim de garantir a 
segurança hídrica. Esses recursos são responsabilidade do estado, 
mas poderão ser alocados pelo parceiro privado, inclusive na exe-
cução das obras, sendo previsto em contrato o ajuste financeiro.

A solução de manter a Cedae como empresa pública produtora e de 
transferir a operação do serviço para a iniciativa privada manteve 
o estado do Rio de Janeiro com a posse de um importante ativo, 
desfazendo toda a discussão e resistência de caráter político so-
bre a venda (privatização) e dissolução da empresa. A Cedae conta 
com um corpo técnico de excelência, grande experiência regional 
e terá importante papel como player engajado. O preço da água foi 

5  As denominações Cedae Upstream e Cedae Downstream não são oficiais, apenas fo-
ram adotadas como terminologia qualitativa neste artigo.
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considerado de modo a garantir a saúde financeira e sustentabilida-
de da operação. 

A solução downstream abriu espaço para atrair o setor privado para 
funções que a Cedae não exercia com eficiência: de prestação do ser-
viço ao consumidor final, gestão comercial e atendimento de quali-
dade no que diz respeito à reserva, instalação de redes, hidrômetros, 
sistemas de esgoto e tratamento, além da capacidade de implantar 
obras e investimentos de grandes volumes, de forma concentrada 
no tempo e simultânea em todos os municípios e regiões que com-
põem o projeto. Esse esforço requer agilidade e eficiência que mui-
tas vezes a burocracia da contratação pública inviabiliza. Não há na 
história brasileira uma experiência de investimento em saneamento 
concentrada no território e no tempo como o projeto do estado do 
Rio Janeiro. Serão investimentos de R$ 35 bilhões, aplicados em 35 
municípios, sendo aproximadamente R$ 20 bilhões nos primeiros 
dez anos.

Ao final do prazo de concessão de 35 anos, toda a operação retorna-
rá ao poder público, com a possibilidade de o governo estadual e os 
municípios titulares do serviço optarem por nova licitação ou pela 
operação direta dos serviços.

Regionalização, blocos e investimentos
O critério de divisão de blocos foi garantir a viabilidade econômi-
ca dos investimentos em todos os municípios, tanto para execução 
do capex e atingimento das metas de universalização quanto para a 
operação com a qualidade desejada. Dada a amplitude do projeto 
inicial, com escopo de 64 municípios, entendeu-se que se tratava de 
um desafio grandioso, e que o fracionamento não só reduziria o ris-
co da operação como permitiria gerar competição entre diferentes 
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operadores. Considerando que a maior parte dos investimentos 
ocorre nos primeiros anos do projeto, seria muito complexo para 
um só operador gerenciar uma agenda de obras difusa e onerosa, 
podendo ensejar atrasos nos cronogramas.

A distribuição dos blocos foi estabelecida pelo critério de bacias hi-
drográficas de esgotamento sanitário a partir do município do Rio de 
Janeiro. Para formatação das regiões que compõem cada bloco, foram 
considerados ainda outros parâmetros para o agrupamento dos 64 
municípios operados pela Cedae que faziam parte do escopo original 
do projeto, a exemplo do critério geográfico e financeiro, e da oti-
mização da operação. É importante entender que o sistema mantém 
o princípio do subsídio cruzado, que é uma forma de compensação 
tarifária na qual uma empresa com atuação em múltiplos ambientes 
consegue maximizar seus ganhos e manter a viabilidade da operação 
em regiões onde os custos impediriam a manutenção do serviço.

O conceito de subsídio cruzado foi adotado no saneamento desde a 
concepção das Cesb como um subsídio implícito na tarifa e consi-
derado não declarado. Assim, as empresas estaduais de saneamento 
expandiam seus serviços em pequenas cidades e nas regiões mais 
pobres de cada estado sem que a tarifa desses locais pudesse fazer 
frente à remuneração dos investimentos. O equilíbrio financeiro se 
dava pela renda advinda das grandes cidades, cuja geração de caixa 
garantia a operação. Assim, uma tarifa acima do custo médio de um 
elevado número de usuários, como ocorre nas metrópoles, onde há 
um ganho de escala na operação, garante a operação deficitária dos 
pequenos municípios. Esse é considerado um subsídio não declarado 
porque não se pode precisar objetivamente quanto cada munícipio 
está gerando ou recebendo em uma balança de compensação. Cer-
tamente, os recursos destinados às Cesb tinham origem em outras 
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fontes, inclusive federais, como no caso do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), mas a característica do subsídio cruzado 
no saneamento é justamente a capacidade de uma cidade grande ou 
capital sustentar a operação nos munícipios menores.

O critério de equilíbrio dos blocos consistiu em considerar cada um 
deles como uma unidade, com curva de investimentos e estimativa 
de custo de operação ano a ano individualizados, além de curvas 
de faturamento e de perdas. Essa análise permitiu traçar o fluxo de 
caixa de cada bloco, de modo a obter um valor presente líquido que 
mantém o projeto viável. Na composição dos blocos, foi considera-
do o fracionamento da cidade do Rio de Janeiro em diferentes APs, 
seguindo as divisões do munícipio utilizadas pela Cedae para fazer 
o planejamento e segregação dos serviços. Para cada AP ou conjunto 
de APs, foi agrupado um conjunto de munícipios médios ou peque-
nos que pudessem apresentar um equilíbrio entre investimentos e 
operação. Essa simulação foi bastante complexa na medida em que 
todos os blocos compram água da Cedae Upstream, portanto, o cus-
to do insumo é uma variável sensível.

Governança, interdependência 
e gestão metropolitana
Desde o início da modelagem, considerando a dimensão dos ativos 
e o valor dos investimentos, foi entendido como fundamental ga-
rantir um rigoroso sistema de segurança institucional que pudesse 
atrair investidores e operadores de qualidade. Para tanto, era neces-
sário criar instrumentos, contratos e mecanismos de controle que 
fossem robustos e que pudessem dialogar com todos os envolvidos, 
evitando ação oportunista de qualquer das partes.
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Para isso, era necessário um esforço consultivo que pudesse cons-
truir referências seguras sobre a concepção jurídica do modelo. 
Além dos advogados do BNDES e dos consultores, foi fundamental 
a presença da Procuradoria Geral do Estado (PGE) nos debates para 
aperfeiçoar as minutas de contrato, a fim de reduzir os riscos ao 
andamento do leilão e da futura operação. Com o objetivo de evitar 
motivação para possíveis judicializações, promovidas por entidades 
ou agentes políticos interessados no fracasso do processo, além da 
ampla discussão com a sociedade e seus representantes, foi também 
construída uma argumentação sólida que pudesse rebater quaisquer 
liminares que fossem conduzidas, seja na Justiça do Trabalho, no 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ou no STF. 

O investidor privado, principalmente o capital estrangeiro, inter-
preta de modo negativo a interferência judicial cuja motivação não 
é o bem comum, mas interesses corporativistas ou de oposição po-
lítica. A equipe jurídica buscou, portanto, se antecipar a qualquer 
movimento jurídico de ataque por meio de uma força-tarefa. Essa 
medida se mostrou fundamental quando, nos dias que antecederam 
o pleito, diversos movimentos foram feitos para derrubar o leilão, 
inclusive no STF, sendo por fim superados. Essa ação proativa gerou 
valor para o estado do Rio de Janeiro.

Na fase final de estruturação, foram realizadas reuniões semanais 
com a presença da equipe do BNDES e de representantes do gover-
no do estado, da PGE, da RM, da Agência Reguladora de Energia e 
Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), da Rio 
Águas e da Cedae, além de uma ampla rede de partes interessadas, 
convidadas conforme os temas se sucediam. A agenda era voltada 
a discutir as minutas e ao esclarecimento de cada ponto de con-
flito ou dúvida, buscando sanar questões e antecipar fragilidades.  
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O BNDES apresentou a cada município o projeto detalhado de in-
vestimentos, de modo a ampliar a participação social. Cada prefeito 
e cada câmara municipal receberam esse detalhamento e foram con-
vidados para uma reunião de esclarecimentos. Ainda que, pela ADI 
1.842, a RM tenha competência para delegar ao estado a adminis-
tração e gestão do saneamento, o convencimento de cada prefeito 
sobre os benefícios do projeto foi considerado importante. Após a 
adesão de toda a RM e os ajustes propostos para cada município, 
especialmente o do Rio de Janeiro, foi possível construir o Plano 
Regional de Saneamento Básico, que contempla todos os interesses 
dos municípios que compõem a RM e abarca as metas previstas pelo 
novo marco legal.

O esforço para a construção de um diálogo com cada prefeito e cada 
equipe municipal foi o fator agregador que permitiu um menor cus-
to de transação, especialmente com a capital, cujo saneamento tem 
complexidade proporcional ao tamanho da cidade, e a sua geografia 
com morros, lagos, zonas irregulares e demandas ambientais especí-
ficas. A interação assertiva com a agência Rio Águas foi um esforço 
importante para construir soluções que pudessem contemplar no 
edital todas as demandas de interesse do munícipio do Rio de Janei-
ro e que eram fundamentais para o avanço do projeto.

Com os demais municípios fora da RM, adotou-se também a so-
lução de dupla delegação. Os titulares do serviço do saneamento 
básico delegavam ao governo do estado a função administrativa 
de organização da licitação; no passo seguinte, o estado, enquanto 
delegatário, faria a licitação em nome dos municípios titulares e 
da RM e assinaria a delegação dos serviços da Cedae com as con-
cessionárias privadas. A Cedae assumiria os investimentos neces-
sários para produção de água upstream com a garantia do estado. 
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Um cuidado especial foi tomado na redação das cláusulas para não 
permitir que houvesse interpretação de disfunção de titularidade 
que pudesse ensejar uma liminar oportunista.

Os documentos jurídicos propostos apresentam um conjunto bas-
tante robusto de instrumentos que buscam oferecer transparência 
e governança.6 A documentação apresentada no edital do leilão era 
composta por três grupos de anexos, e o contrato de concessão por 
15 anexos e pelo manual de procedimentos da B3. Destacamos al-
guns instrumentos em função de seu ineditismo:

• Contrato de interdependência (Anexo VI) – é o instrumento 
jurídico celebrado entre a operadora privada vencedora da li-
citação e a Cedae, com a interveniência-anuência da Agenersa 
e do estado do Rio de Janeiro, e dispõe sobre o fornecimento 
de água potável. O instrumento inclui e disciplina as relações 
com os municípios da RM, considerando uma amplitude de 
situações e câmaras de ajustes e resoluções, de modo a gerir o 
bom andamento da implantação e operação dos serviços. É o 
instrumento central que rege a filosofia da concessão.

• Verificador independente e certificador independente (Ane-
xo V) – orienta a contratação, no papel de verificador e 
certificador, de entidades privadas que acompanham o desen-
volvimento técnico dos serviços e atuam em apoio à Agenersa 
e às partes envolvidas. Traz um viés técnico e independente 
ao projeto e cria mecanismos que impedem que ele seja cap-
turado por interesses políticos e de grupos privados.

6  Os documentos da licitação são compostos de: Grupo 1 – Edital e Anexos, Grupo 2 – 
Contratos e Anexos e Grupo 3 – Regras do leilão na B3. Eles estão disponíveis em http://
www.concessaosaneamento.rj.gov.br/documentos.php.
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• Regramento do sistema de fornecimento de água (Anexo X) – 
esse documento descreve o sistema de fornecimento de água 
(SFA), regulamentando as responsabilidades e atribuições de 
todos os integrantes, a saber: como a água produzida pela Ce-
dae Upstream é distribuída nos quatro blocos, como se faz o 
controle e a medição em cada fronteira entre blocos e como 
atua o Centro de Controle Operacional (CCO). O instru-
mento prevê a governança, a resolução dos conflitos por meio 
de arbitragem, da mitigação das crises, da ação da Agenersa e 
da composição do sistema gestor.

• Comitê de monitoramento/Conselho dos titulares (Anexos 
IX e XII) – funcionam como mecanismos de representação 
dos municípios, dos operadores e da sociedade para gestão do 
contrato, trazendo transparência, governança e controle.

• Diretrizes para fluxo de caixa de reequilíbrio (Anexo XIII) – 
orienta as diretrizes gerais para composição do fluxo de caixa 
anual a ser utilizado em eventos que ensejem a necessidade 
de reequilíbrio econômico-financeiro. A opção pelo reajuste 
a partir do fluxo de caixa é um mecanismo que garante que 
a inclusão ou exclusão de qualquer variável no contrato, que 
não esteja previamente alocada na matriz de risco, enseje o 
reajuste e o equilíbrio, trazendo ao fluxo de caixa original do 
projeto o impacto da variável proposta.

Não destacamos aqui outros instrumentos, como a estrutura de tari-
fas e serviços complementares, o caderno de encargos e indicadores 
de desempenho e os planos regionais e municipais de saneamento 
com detalhamento das soluções referenciais de engenharia, entre 
outros. São registros importantes, mas comuns em outras conces-
sões e estão disponíveis no BNDES Hub de Projetos.
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Dos benefícios
A licitação dos serviços de saneamento do estado do Rio de Janeiro 
é um avanço, principalmente para a população dos municípios en-
volvidos. O estado e municípios receberão mais de R$ 50 bilhões, 
entre outorga paga pelos consórcios vencedores do leilão e investi-
mentos que deverão ser realizados. Toda a sociedade ganha e perce-
be valor, como apresentaremos no capítulo da aderência aos ODS.

É estimada a geração de 46 mil empregos diretos na operação e nas 
obras, com um efeito positivo de externalidade de renda nas peque-
nas cidades envolvidas. A manutenção da Cedae Upstream como 
produtora de água preserva grande parte de seu efetivo e de uma 
equipe técnica de elevada capacidade, permitindo a continuidade 
do conhecimento histórico do setor no estado. Possibilita também 
uma renovação de seus quadros, com a aposentadoria de parte do 
efetivo atual já em condições eletivas. Garante ainda o programa 
de previdência dos funcionários e os investimentos da empresa em 
segurança hídrica. A companhia terá sustentabilidade financeira a 
partir do contrato de venda de água e poderá fazer face aos passivos 
relativos aos financiamentos já realizados, além de ter uma geração 
de caixa positiva para as finanças do estado.

Os municípios, além da participação no rateio da outorga e do ágio, 
receberão ao longo de 35 anos mais de R$ 8 bilhões na forma de 
outorga variável relativa a um percentual de 3% sobre o valor de 
faturas de serviços. O impacto nas finanças municipais será posi-
tivo, com aumento de entre R$ 350 milhões e R$ 780 milhões na 
arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS), conforme a alíquota 
de cada cidade.
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Para o usuário, haverá a segurança de que a base tarifária atual será 
mantida ao longo de todo o contrato. É interessante destacar que 
esse padrão, imposto contratualmente, se já tivesse sido implantado 
nas últimas duas décadas, representaria hoje valores de tarifa até 
38% menores, ou seja, a projeção de incremento da tarifa para o 
futuro é inferior ao histórico recente, apresentando um horizonte 
de segurança. 

Considerando que, atualmente, a oferta de esgoto tratado é de 
46%, o impacto de praticamente dobrar esse índice será muito re-
levante para toda a sociedade. Os resultados nas áreas de saúde 
pública, de conservação do meio ambiente e dos recursos hídricos, 
de urbanização, entre outras, podem ser considerados benefícios 
coletivos que atingem até o cidadão que hoje já tem serviços de 
água e esgoto disponíveis. Estudo do Instituto Trata Brasil (2020) 
indica que apenas com a despoluição da Baía de Guanabara ha-
verá ganhos de cerca de R$ 10 bilhões de valorização imobiliária, 
R$ 3,6 bilhões de economia com saúde e incremento de produtivi-
dade e de cerca de R$ 500 milhões com turismo. Destacamos que 
a antecipação das obras CTS e do cinturão ambiental de proteção 
à Baía de Guanabara implica resultados já nos primeiros anos do 
início dos contratos, com uma percepção imediata dos benefícios 
ao povo carioca.

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável
Para fins de estudo, é importante relacionar os benefícios do pro-
jeto que é objeto deste artigo aos objetivos da Agenda 2030. Para 
tanto, apresentamos o Quadro  1, buscando relacionar o projeto 
a cada um dos 17 ODS. Cabe ressaltar que alguns temas, como 
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a melhoria das condições de igualdade de gênero ou o impacto 
sobre o clima, são correlações de segundo grau. Assim, o projeto 
os impacta mais pela implantação cultural e pelo ganho de matu-
ridade social proporcionados pelo saneamento do que como efeito 
imediato. Dessa forma, é possível presumir que as populações que 
recebem todos os demais benefícios práticos e imediatos tendem 
a apresentar um comportamento mais assertivo nos demais temas 
tratados. Contudo, não é objetivo deste estudo identificar o nível 
de correlação – se forte ou fraco – entre os benefícios do projeto 
e cada um dos ODS. Nossa proposta é uma leitura conceitual que 
permita fundamentar o quão impactante é um projeto de sanea-
mento em relação aos ODS.

Quadro 1 • ODS – projeto saneamento do Rio de Janeiro

ODS 1 Erradicação da pobreza
Fornecer água segura e serviço de tratamento de esgoto é uma das formas mais diretas 
e rápidas para retirar pessoas do limite degradante da linha de pobreza. A iniciativa do 
Rio de Janeiro impacta diretamente 12,8 milhões de pessoas e é o primeiro projeto de 
saneamento a incluir ações formais nas áreas irregulares de habitação, onde vivem as 
populações mais pobres.

ODS 2 Fome zero e agricultura sustentável
A água é fundamental para o preparo de alimentos e para a hidratação humana, além 
de ser um bem essencial para a agricultura. Os projetos de saneamento não só fornecem 
água para consumo humano, mas garantem a segurança hídrica para agricultura, 
indústria e processos econômicos que demandam água em fases diversas da produção. 
Em relação à agricultura, o serviço de tratamento de esgoto garante os mananciais 
hidrológicos e a qualidade dos corpos hídricos e lacunares que recebem resíduos tratados, 
evitando contaminação de solos agriculturáveis.

ODS 3 Saúde e bem-estar
O projeto de saneamento atua de forma democrática e ampla sobre todas as populações, 
na medida em que saúde e bem-estar são atributos coletivos e que famílias, bairros 
e regiões da cidade são afetados. A relação entre saneamento  e qualidade de vida é 
direta, como se comprova no IV Relatório Luz Agenda 2030 (GT AGENDA 2030, 2020). 
Isso pode ser observado desde a despoluição de praias e lagoas, córregos e ambientes 
naturais até a melhoria da saúde infantil e a redução da mortalidade – comumente 
afetadas por fontes de água e saneamento inseguros, falta de higiene ou intoxicação não 
intencional.

(continua)



Alberto Gallo

352  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28 n. 56, p. 315-360, dez. 2021

ODS 4 Educação de qualidade
O Instituto Trata Brasil (2021) dispõe de estudo relacionando ausências e baixo 
rendimento escolar a doenças sanitárias. Jovens com acesso a saneamento tiveram 
em média 9,73 anos de escola formal, ao passo que aqueles sem saneamento tiveram 
apenas 5,63 anos. Dos que chegam às provas de proficiência do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), as notas do primeiro grupo ficam em média 50 pontos acima das 
do segundo. Nas provas de redação, esse desempenho se acentua, ficando o grupo de 
jovens sem saneamento em média com notas 80% menores.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), no relatório “Progress on Drinking 
Water, Hygiene and Sanitation” (PROGRESS…, 2020), aponta que no mundo há 
820 milhões de crianças sem água para lavar as mãos em escolas. No caso do estado do 
Rio de Janeiro, embora a maior parte das escolas disponha de água, apenas 40% têm 
esgoto tratado, considerando a média de atendimento do estado.
Fornecer saneamento para todos é uma forma de nivelar a qualidade de aprendizagem e 
melhorar o futuro das pessoas.

ODS 5 Igualdade de gênero
Muito embora não existam cláusulas específicas nos contratos de concessão do 
saneamento do Rio de Janeiro que façam alusão à igualdade de gênero, raça ou 
orientações sexuais, o regramento básico fortalece a legislação vigente nas políticas 
de inclusão. O que se pode observar é que o saneamento está diretamente ligado a 
melhorias do IDH e, nas sociedades com níveis elevados de desenvolvimento humano, 
percebe-se maior igualdade de oportunidades para todas as pessoas. É de se esperar 
que, de alguma forma, o atingimento de um patamar mais elevado nos serviços de 
saneamento possa contribuir também com esse objetivo de igualdade de gênero. Ainda 
assim, de todos os ODS, esse é o de menor correlação evidente.

ODS 6 Água potável e saneamento
Esse objetivo está intrinsicamente ligado ao setor de saneamento, sendo origem de todos 
os temas já abordados. Especialmente no caso do estado do Rio de Janeiro, o projeto 
contribui para levar água e esgoto a populações sem atendimento, com investimentos já 
nos primeiros anos.

ODS 7 Energia limpa e acessível
O projeto contempla o bom uso de energia ao propor eficiência energética como 
solução incentivada em todas as operações do parceiro privado, nas ETAs e ETEs. Todo 
o ganho tecnológico e financeiro é agregado aos resultados do operador. No Caderno 
de Encargos, disponível no Anexo IV dos contratos de concessão, está amplamente 
detalhado o programa de otimização e eficiência energética para os operadores e 
concessionários.
Também é incentivada contratualmente a participação da Cedae, enquanto empresa 
pública produtora de água, em soluções de eficiência e processos de energia limpa. 
A transposição do rio Paraíba para os canais de Guandu e a elevatória do Lameirão 
dependem de estruturas que demandam grande consumo de energia, entretanto, 
a Cedae projetou usina geradora nas saídas dos canais de Guandu como alternativa 
energética (CEDAE, 2020).

ODS 8 Trabalho decente e crescimento econômico
Como efeitos positivos dos investimentos em saneamento no estado do Rio de 
Janeiro, temos a geração de 46 mil vagas diretas de trabalho e, como externalidade, o 
crescimento econômico em toda a cadeia a jusante dos municípios contemplados.

(continuação)

(continua)
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ODS 9 Indústria, inovação e infraestrutura
Segundo estudos realizados pelo BNDES,7 há uma estimativa de demanda para a indústria 
de R$ 11 bilhões, considerando todos os projetos de saneamento já licitados (incluindo 
o da Cedae). Esse valor está distribuído em produtos químicos, tubulação de plástico e 
concreto, hidrômetros e outros itens. Se consideramos os projetos ainda não desenvolvidos, 
esse impacto pode ser até dez vezes maior. O crescimento da indústria implicará em novas 
unidades instaladas e em um efeito de externalidade positiva já descrito.

ODS 
10

Redução das desigualdades
Impacto imediato, conforme já discutido, em função da melhoria dos níveis de saúde 
pública, e de acesso à educação, do meio ambiente e das cidades. Há dois aspectos 
importantes a se pontuar no projeto do estado do Rio de Janeiro. O primeiro é que, 
ao alocar recursos para investimentos em área irregulares, obriga estado, prefeitura 
e sociedade civil a organizarem ações mais amplas de urbanismo, acesso a serviços 
públicos e equipamentos, e principalmente de segurança nessas localidades. Outro efeito 
positivo é a inclusão dos municípios menores e mais afastados, para os quais as mesmas 
exigências contratuais de qualidade dos serviços e metas de atingimento serão aplicadas. 
Dessa forma, não haverá mais dois níveis de cidadãos quanto ao saneamento, todos 
contarão com o mesmo patamar de atendimento.

ODS 
11

Cidades e comunidades sustentáveis
Investimentos em saneamento ocorrem nas cidades e, por definição, regem o ciclo da 
água, do esgotamento e seu retorno limpo aos mananciais. Também estão incluídas no 
tema as questões dos resíduos sólidos e do esgotamento pluvial. Esses são projetos que, 
em sua concepção, promovem as cidades como “lugares da urbe”, ou seja, como centro 
de cidadania. O projeto de concessão do saneamento do Rio de Janeiro traz a inclusão da 
RM como espaço de otimização dos recursos, apresenta o sistema de benefício cruzado 
como mecanismo de sustentação financeira e, nas câmaras de governança, propõe 
transparência e entendimento. Finalmente, por meio da outorga distribuída a todos os 
municípios, permite de modo democrático que os recursos possam ser investidos em cada 
comunidade conforme seus representantes eleitos definirem.

ODS 
12

Consumo e produção responsáveis
O novo marco legal do saneamento propõe uma redução de perdas de água, de forma 
que há no projeto do Rio de Janeiro mecanismos definidos para gestão dos recursos 
hídricos e consumo responsável, tanto pelos operadores como pelo consumidor final.

ODS 
13

Ação contra a mudança global do clima
Embora não exista uma atenção especial às mudanças climáticas nos documentos da 
licitação e minutas contratuais, toda a gestão dos recursos hídricos e do esgotamento 
sanitário, a recuperação dos corpos hídricos e a ocupação urbana mais sustentável 
implicam ações positivas quanto à redução de impactos e de alterações climáticas.

7  Estudo Impacto dos investimentos para a cadeia de fornecedores (BNDES, 2021).

(continuação)

(continua)
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ODS 
14

Vida na água
Três aspectos merecem destaque por sua contribuição para a melhoria de qualidade de 
vida na água. Primeiramente, os investimentos em CTS e no cinturão de proteção da Baía 
de Guanabara e dos corpos hídricos e sistema lacunar da Barra da Tijuca. Em segundo 
lugar, todos os investimentos em esgoto separador e nas obras de manutenção dos 
emissários submarinos, bem como o tratamento de esgoto e o controle dos resíduos em 
todos os municípios, situação inédita no estado do Rio de Janeiro. Por fim, o controle 
social realizado por meio da Agenersa e a participação de verificador independente e 
certificador, que podem auferir o padrão de qualidade da prestação dos serviços.

ODS 
15

Vida terrestre
Há investimentos definidos para recuperação das matas ciliares, das bacias de captação e 
recuperação florestal da bacia do Guandu. Também, os investimentos decorrentes sobre 
urbanização devem gerar políticas de resíduos sólidos e gestão mais eficiente de lixões.

ODS 
16

Paz, justiça e instituições eficazes
Um aspecto observado na modelagem do projeto de saneamento do estado do 
Rio de Janeiro foi justamente o esforço para valorizar as instituições, a governança, 
a participação dos entes municipais e o controle social. Vale mencionar ainda os 
mecanismos de partilha da outorga e de reequilíbrio contratual.

ODS 
17

Parcerias e meios de implantação
A participação do BNDES, como agente público dedicado a oferecer soluções que possam 
atender as demandas do setor público, consolida uma abordagem voltada à estruturação 
de projetos mais profissionais e viáveis, que tragam ganhos à sociedade como um todo, 
especialmente ao cidadão, usuário final do saneamento.

Fonte: Elaboração própria.

Propostas para novos 
estudos e visão crítica
Sugerimos novos estudos que possam aprofundar o processo de me-
lhoria dos procedimentos de modelagem de projetos de infraestru-
tura, com uma análise dos pontos críticos, seja pelas melhorias que 
descobrimos necessárias ao longo da modelagem da concessão do 
saneamento do estado do Rio de Janeiro, seja pelos comentários 
e críticas dos opositores ao projeto, como também dos agentes de 
mercado, de entidades governamentais e da academia. A seguir, re-
lacionamos alguns aspectos do projeto que merecem ser debatidos 
como forma de aperfeiçoamento:

(continuação)



Transformando o Brasil pelo saneamento: as lições aprendidas na modelagem para  
concessão do serviço no estado do Rio de Janeiro e a aderência do projeto aos ODS

355R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28, n. 56, p. 315-360, dez. 2021

i. O sistema de tarifação, embora mantenha uma premissa 
de universalização do valor da água, acaba por impactar 
de forma desigual as famílias. Por exemplo, um casal de 
alto poder aquisitivo no bairro do Leblon, residindo em 
um condomínio com dez unidades habitacionais, pagará 
muito menos pela água do que uma família de oito pessoas 
residente no município de São Gonçalo. Ainda que exista 
a tarifa social, o modelo de cobrança por consumo míni-
mo acaba por impactar de modo desigual as famílias. É um 
tema a ser aprofundado, tendo em vista que o modelo pres-
supõe um incremento da hidrometração e da redução de 
perdas. É razoável, portanto, pensar em uma evolução do 
modelo de tarifas que permita reduzir ainda mais o impac-
to para populações de menor poder aquisitivo.

ii. Em relação ao sistema de regionalização com adesão 
voluntária dos municípios, é preciso que seja orientado 
por critérios técnicos, que canalizem a discussão para o 
atendimento dos serviços, a fim de evitar a captura da 
decisão por viés político de alinhamento entre prefei-
tos, deputados e governo do estado. Da mesma forma, 
caso um município deseje não aderir ao projeto, deve 
apresentar seu plano individual e mecanismos de finan-
ciamento alternativos.

iii. Quanto aos compromissos de utilização dos recursos 
oriundos da outorga, devem ser aplicados em projetos 
aderentes aos ODS. No modelo atual, os valores recebi-
dos como outorga que são recursos do saneamento po-
dem ser aplicados de modo amplo, conforme orientação 
da municipalidade.
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iv. Em relação às contrapartidas sociais, é preciso considerar 
a inclusão de exigências mais rigorosas para os serviços de 
infraestrutura, além de discutir como a sociedade poderia 
entender os benefícios marginais, vis-à-vis o incremento 
de custos, inclusive da administração contratual.

Além desses pontos, o projeto recebeu críticas em função de aspec-
tos ideológicos, que debatem se é uma privatização ou concessão e 
questionam a gratuidade da água como bem natural que é direito 
de todos. Esses aspectos devem ser amplamente discutidos, consi-
derando a distribuição dos custos decorrentes dos serviços de água 
e tratamento de esgoto. Também sugerimos como tema para novos 
artigos a discussão de experiências internacionais semelhantes, em 
seus aspectos positivos e negativos, inclusive com uma visão crítica 
sobre os desdobramentos de contratos de concessão de saneamento, 
em fases diversas do ciclo de implantação.

Considerações finais
O estudo do processo de modelagem para concessão do saneamen-
to no estado do Rio de Janeiro proporcionou uma experiência que 
pode ser aproveitada por outros entes subnacionais em novos traba-
lhos sobre as concessões de infraestrutura, especialmente do sanea-
mento, que é o desafio nacional a ser vencido na próxima década.

O resultado do leilão permite afirmar que a iniciativa privada está 
madura para contribuir com os projetos de infraestrutura. O Insti-
tuto Trata Brasil (2020) estima uma demanda de recursos da ordem 
de R$ 700 bilhões só em investimentos diretos em saneamento, mas 
que pode atingir R$ 1,5 trilhão se considerarmos os impactos in-
diretos na economia. Levando em conta outros setores, podemos 
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entender a importância de modelagens robustas que permitam 
atrair investidores para iniciativas nacionais. O Brasil precisa se 
apresentar cada vez mais como uma opção segura de investimentos 
de infraestrutura a nível mundial diante de um mercado global que 
disponibiliza recursos para esse setor.

Da experiência relatada neste artigo, destacamos alguns pontos 
para registro, além dos aspectos já apresentados. Primeiramente 
que, para os projetos de saneamento, o impacto social é bastante 
perceptível e totalmente aderente às metas de desenvolvimento 
sustentável. Como segundo ponto, a necessidade de equilíbrio en-
tre as obrigações dos entes públicos e privados, de forma que o 
contrato torne viável a exploração dos serviços pelo setor priva-
do, com critérios de governança, transparência e obrigações claras 
quanto ao desenvolvimento das etapas e a gestão de metas. Em 
relação aos instrumentos jurídicos e mecanismos de controle, que 
devem garantir a segurança jurídica e a estabilidade, destacamos 
o contrato de interdependência, os instrumentos de delegação de 
titularidade, as câmeras de governança e resolução de conflitos e 
as agências de regulação.

O terceiro ponto refere-se ao fortalecimento das instituições, das 
agências reguladoras e da legislação; e à necessidade de um ambiente 
institucional equilibrado e estável, sem rompantes ou voluntarismos 
de autoridades eletivas ou administrativas, evitando-se o viés ideoló-
gico e partidário, já que o setor de infraestrutura contempla proje-
tos de décadas e que vão além dos mandatos. É preciso que homens 
públicos invistam e respeitem as regras e o bem comum. Da mesma 
forma, o setor privado, diante de instituições sólidas, sérias e con-
fiáveis, deve evitar posturas oportunistas. O quarto ponto observado 
é como o novo marco do saneamento (Lei 14.026/2020) interferiu 
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positivamente no setor, abrindo espaço para a ação privada nos in-
vestimentos e melhorias, especialmente para o esgotamento sanitário.

Como quinto aspecto a ser destacado, entendemos que o estrutu-
rador dos projetos deve ter um olhar independente sobre os temas, 
entender as variáveis em profundidade e buscar as melhores alter-
nativas de modelagem. Os processos são longos, podem durar anos, 
e a pressão legítima exercida por muitos atores envolvidos deve ser 
suportada com serenidade, na certeza de que as iniciativas devem 
ir além das divergências imediatas. A atividade de estruturação de 
projetos precisa ser executada sob medida, conforme as condições 
de contorno de cada cliente.
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Resumo
No Acordo de Paris, adotado na COP 21, o Brasil assumiu uma série de compromissos in-
ternacionais para a redução da emissão de gases de efeito estufa. Entre as medidas possíveis 
de serem tomadas com esse objetivo, destaca-se a ampliação do uso de biocombustíveis. A 
despeito de ter uma sólida produção de combustíveis sustentáveis para veículos automo-
tores, não há no país desenvolvimento relevante na produção de combustíveis sustentáveis 
de aviação (SAF). No entanto, o Brasil tem uma robusta produção agropecuária que gera 
grande quantidade de resíduos e, consequentemente, de matéria-prima de baixo custo. 
Ao mesmo tempo, tem um mercado interno de transporte aéreo bem desenvolvido e com 
grande potencial de crescimento. Aliados a esses fatores, a disponibilidade tecnológica e 
um conjunto de políticas públicas também podem ser utilizados para fomentar a produção 
e uso desses biocombustíveis na aviação. Juntas, essas circunstâncias garantem ao Brasil 
condições privilegiadas para se tornar um grande produtor de SAFs.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Biocombustíveis de aviação.

Abstract
In the Paris Agreement, signed at COP 21, Brazil assumed a series of international commitments 
to reduce the emission of greenhouse gases. Among the possible measures to be implemented in order 
to achieve this objective, the expansion of the use of biofuels is highlighted. Despite having a solid 
production of sustainable fuels for motor vehicles, there is no relevant development in Brazil regarding 
the production of sustainable aviation fuels. However, the country has a robust agricultural production, 
generating a large amount of waste and, consequently, low-cost raw material. At the same time, it has 
a well-developed domestic aviation market with great growth potential. In addition to these factors, the 
availability of technology and a set of public policies can also be used to promote the production and use 
of these aviation biofuels. Together, these conditions guarantee to Brazil privileged conditions to become 
a major producer of SAFs.

Keywords: Sustainability. Aviation biofuels.
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Introdução
É cada vez mais consensual a necessidade de se abandonar uma 
economia baseada na emissão de gases de efeito estufa (GEE) e ca-
minhar em direção a uma economia de baixos níveis de emissões. 
Objetivamente, desde a 21ª Conferência das Partes (COP 21) da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(UNFCCC), realizada em Paris, dezenas de países formalizaram 
metas para redução das emissões de GEE, conhecidas como contri-
buições nacionalmente determinadas (NDC, ou em inglês intended 
nationally determined contribution – INDC). O Brasil, por exemplo, 
comprometeu-se a diminuir suas emissões em 37% até 2025, am-
pliando esforços até atingir a meta de redução de 43% em 2030.

Em novembro de 2021, a cidade de Glasgow, Escócia, sediou a 26ª 
Conferência das Partes (COP 26), que ressaltou a urgência de se ace-
lerar a transição para uma economia carbono neutra, ou seja, de se 
alcançar um resultado líquido de zero emissões. Com esse intuito, 
uma das estratégias mais importantes é a descarbonização da matriz 
de transportes, na qual os biocombustíveis exercem um papel central.

Nesse contexto, o Brasil, conhecido internacionalmente por ser uma 
potência agropecuária e por ter uma das mais bem-sucedidas expe-
riências na produção e distribuição de biocombustíveis para veículos 
automotores, tem muito a contribuir.

Essa experiência permitiu ao país constituir uma grande infraes-
trutura para armazenagem e distribuição de biocombustíveis. Ao 
longo do tempo, possibilitou também o aprimoramento de políticas 
públicas que, além de tornarem mandatórias determinadas mistu-
ras aos combustíveis fósseis, geraram incentivos ao uso de biocom-
bustíveis e à redução de emissões de GEE.
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Entre os mercados potenciais de biocombustíveis ainda inexplora-
dos no país encontra-se a produção de combustíveis sustentáveis de 
aviação (SAF, do inglês sustainable aviation fuels). Além de uma avia-
ção doméstica bem desenvolvida e com grande potencial de cresci-
mento, há ainda amplas oportunidades para exportação tendo em 
vista os compromissos de redução de emissão de GEE assumidos 
pela indústria de aviação a nível global.

Este artigo busca sistematizar os principais argumentos utilizados 
para justificar que há, no Brasil, condições privilegiadas para o de-
senvolvimento de uma indústria de produção de SAFs. Para tanto, 
está organizado em três seções além desta pequena introdução. Na 
primeira, descreve-se o conjunto de compromissos assumidos pela 
indústria da aviação internacional para reduzir suas emissões de 
GEE, bem como as estratégias para o atingimento das metas (en-
tre as quais destaca-se a ampliação do uso de SAFs). Em seguida, 
explora-se o significado dos biocombustíveis de aviação e as princi-
pais rotas tecnológicas consagradas para a sua produção. A terceira 
seção reúne as razões do potencial brasileiro para a produção de 
SAFs. Por fim, são tecidos alguns comentários à guisa de conclusão.

A indústria de aviação e  
os mecanismos de redução  
de emissões
Quando se observa a evolução da demanda internacional por 
transporte aéreo, percebe-se que, há mais de uma década, ocorre 
um crescimento estável. O valor total de passageiros-quilômetros 
transportados pagos (RPK, do inglês revenue passanger kilometers) – 
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indicador utilizado internacionalmente e adotado pela Asso-
ciação Internacional de Transporte Aéreo (International Air 
Transport Association – IATA) para mensurar o crescimento da 
demanda por voos – vinha se elevando ano a ano até 2019, quan-
do cresceu 4,2%. Essa expansão foi drasticamente interrompida 
pela pandemia de Covid-19 (IATA, 2020).

O impacto deu-se inicialmente sobre a China, mas, à medida que 
o vírus foi se espalhando pelo mundo, os efeitos sobre a aviação se 
tornaram globais, chegando em abril de 2020 ao seu ápice, quando 
o tráfego de passageiros se reduziu em 94% em relação ao mesmo 
mês do ano anterior. A recuperação desde então tem se revelado 
lenta, e o RPK apresentou declínio de 66% em 2020 (IATA, 2020). 
Isso teve impacto sobre a eficiência do uso de combustíveis.

Uma forma usual de mensurar a eficiência energética é calcular 
a razão entre RPK e assentos-quilômetros oferecidos (ASK, do 
inglês available seat kilometers), que corresponde à medição da 
eficiência pela qual os assentos são preenchidos, ou seja, à taxa 
média de ocupação. Quanto maior for a ocupação dos assentos, 
menor será o consumo por passageiros. Com a crise recente, esse 
indicador, que era de 82,5% em 2019, caiu para 65,1% em 2020 
(IATA, 2021).

A recuperação do tráfego aéreo tem sido assimétrica entre os 
mercados, sendo que os domésticos foram os que apresentaram 
recuperação mais robusta. Isso porque os governos nacionais im-
puseram diversas barreiras sanitárias com o intuito de combater 
a disseminação do vírus em seus países, o que teve consequências 
deletérias sobre o tráfego aéreo internacional.
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O tráfego aéreo de carga, em grande medida essencial, sofreu impacto 
bem menor, tendo se reduzido em cerca de 25% entre 2019 e 2020. 
Vale ressaltar que há um problema de limitação da oferta porque, 
antes da crise, quase metade das cargas eram transportadas por aero-
naves de passageiros. A despeito disso, a recuperação tem sido mais 
vigorosa, aproximando-se dos níveis pré-crise (IATA, 2021).

Espera-se que com o fim da crise da Covid-19 o tráfego aéreo retor-
ne à taxa de crescimento anterior, colocando a questão das emissões 
de GEE de volta no centro das preocupações. Portanto, para efeito 
de estimativas de consumo de combustível e emissões, deve-se con-
siderar os níveis anteriores a 2019, excluindo as quedas decorrentes 
da pandemia. A evolução no gasto de combustível pode ser obser-
vada no Gráfico 1.

Gráfico 1 • Consumo global de combustível de aviação (milhões m³)
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Fonte: Elaborado a partir de dados de Iata (2020), Atag (2020) e Icao (2019).

No ano de 2019, o consumo de querosene de aviação (QAV) pela 
indústria aérea foi de cerca de 360 milhões de m³, representando um 
gasto de US$ 188 bilhões e respondendo pela emissão de 914 milhões 
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de toneladas de CO2 – aproximadamente 2% das emissões totais de 
responsabilidade humana no planeta (ATAG, 2020).

O Acordo de Paris, celebrado em 2015 na COP 21 da UNFCCC, 
estabeleceu um compromisso dos signatários para a redução da 
emissão de GEE a partir de 2020, mas não incluiu a aviação inter-
nacional entre os setores regulados. No entanto, membros da Iata, 
que reúne 290 companhias aéreas de 120 países, se comprometeram 
com diversas metas de redução de emissões, a saber:

• aprimorar o consumo de combustível, reduzindo-o 1,5% a.a. 
de 2009 a 2020;

• manter crescimento neutro de carbono a partir de 2020; e

• reduzir as emissões líquidas de dióxido de carbono em 50% até 
2050, tendo como base o ano de 2005 (IATA, 2013) – em outu-
bro de 2021, a 77a Assembleia Geral da Iata aprovou uma reso-
lução para alterar a meta, de forma a zerar as emissões líquidas.

A forma de se atingir essas metas é estruturada a partir de quatro 
estratégias:

• desenvolvimento de novas tecnologias para design de aerona-
ves e motores mais eficientes;

• melhorias operacionais e otimização da infraestrutura e do 
uso do espaço aéreo;

• uso de instrumentos econômicos;

• uso de biocombustíveis (IATA, 2013).

O atingimento das metas ambientais estabelecidas dependerá do 
conjunto dessas ações, que serão detalhadas a seguir.
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Desenvolvimento de novas tecnologias
Ao longo dos últimos anos, o desenvolvimento de novas aeronaves 
tem continuamente contribuído para torná-las mais eficientes, re-
duzindo o consumo de combustível. Isso se deve ao investimento 
em pesquisa e desenvolvimento, realizado como atividade essencial 
nas companhias que fabricam aeronaves e motores. A Iata estima 
que a evolução tecnológica possa elevar a eficiência no consumo de 
combustíveis em cerca de 30% por volta de 2030, se comparada aos 
padrões de 2005 (IATA 2013).

Na medida em que as companhias aéreas investem altos valores na 
aquisição de novas aeronaves – a Iata (2020) estima que, ao longo da 
próxima década, essas empresas devam despender cerca de US$ 1,3 
trilhão em novos aviões –, há um incremento sistemático na eficiên-
cia das que já estão em atividade.

Em 2013, a Iata publicou um estudo intitulado Aircraft technology 
roadmap to 2050, no qual avaliou as possibilidades tecnológicas e 
seus potenciais impactos sobre a redução das emissões de CO2 em 
cenários variados. As tecnologias foram consideradas de acordo 
com o horizonte de tempo para sua implementação.

Em um primeiro grupo estariam aquelas já disponíveis e suas evo-
luções, que abrangem novos materiais, estruturas, aprimoramentos 
aerodinâmicos, equipamentos e propulsão. Note-se que elas podem 
ser adotadas em novas aeronaves, mas também, em diferentes graus, 
por meio de adaptações (retrofits) ou upgrades nas aeronaves em ope-
ração (IATA, 2013).

No segundo grupo estariam as chamadas inovações radicais, que, 
em tese, têm elevado potencial para redução das emissões de GEE. 
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Entre as novas configurações de fuselagem vistas como as mais pro-
missoras, estão as alterações na asa (tais como novos suportes de asa 
e a integração da asa à fuselagem da aeronave, gerando a configura-
ção blended wing-body – BWB). Embora há muito tempo os BWBs 
venham sendo considerados uma solução otimizada para aerona-
ves muito grandes, recentemente tornou-se realista projetar corpos 
únicos de fuselagem para aviões de menor porte (IATA, 2013).

As tecnologias já disponíveis combinadas podem levar a economias 
de até 30% no consumo de combustível, mas, à medida que forem 
implementadas, vão se reduzindo os impactos e sua capacidade de 
propiciar novos aumentos de eficiência. Por outro lado, não é pos-
sível, a priori, mensurar o impacto das tecnologias revolucionárias. 
Dito de outro modo, dadas as limitações, deve-se buscar outras for-
mas de obter ganhos de eficiência.

Cabe aqui uma menção a formas alternativas de propulsão de ae-
ronaves que estão em análise pelas grandes empresas, notadamente 
os motores elétricos e a célula de hidrogênio.1 A Boeing já trabalha 
com protótipos de pequenos aviões com um sistema de propulsão 
formado por baterias de lítio e uma célula de combustível que uti-
liza hidrogênio para gerar energia elétrica. A empresa considera a 
tecnologia viável para substituir motores convencionais, tendo o 
sistema sido avaliado para operar em voos de cruzeiro, fora das eta-
pas de decolagem e subida.

A Airbus também vem realizando testes com hidrogênio. Após 
uma primeira etapa, na qual se concentrou em motores elétri-
cos para pequenos aviões, a empresa se voltou para a célula de 

1  Houve outras experiências com o uso de combustíveis alternativos. Entre elas, cabe 
mencionar o Ipanema EMB -202A, primeira aeronave movida a etanol.



Artur Yabe Milanez, Guilherme Baptista da Silva Maia,  
Diego Duque Guimarães e Cleiton Leandro Alves Ferreira

370  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28 n. 56, p. 361-398, dez. 2021

hidrogênio como uma rota tecnológica com maiores possibili-
dades de sucesso. A companhia tem em andamento o programa  
ZEROe, que busca desenvolver aeronaves conceito que utilizem cé-
lulas de hidrogênio.2

A despeito de serem consideradas promissoras, há várias dificulda-
des operacionais relacionadas ao uso dessas fontes alternativas de 
propulsão, que dependerão de desenvolvimentos tecnológicos subs-
tanciais para serem sanadas. A própria Airbus considera que não 
será possível viabilizar esse tipo de aeronave em escala comercial 
antes de 2050 (HEPHER; FROST, 2021).

Melhorias operacionais, otimização da 
infraestrutura e uso do espaço aéreo
A eficiência nas operações de tráfego aéreo e no uso da infraestru-
tura aeroportuária tem impactos significativos sobre o consumo de 
combustível. O planejamento não otimizado de rotas, a necessidade 
de dar voltas esperando para aterrissar, bem como o excesso de des-
locamentos em solo e o carregamento de pesos supérfluos são exem-
plos rotineiros de gastos desnecessários de combustível que podem 
ser minimizados (WORLD BANK GROUP, 2012).

Consequentemente, a melhoria dos sistemas e procedimentos de 
navegação, a otimização dos procedimentos de pouso, decolagem e 
taxiamento, a dinamização das filas e a diminuição do tempo gasto 
nos terminais aéreos podem contribuir significativamente para re-
duzir  o consumo de combustível. As empresas aéreas e os operado-
res de terminais têm se engajado cada vez mais em aperfeiçoar esses 

2  Ver Sillers (2020).
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procedimentos. Atualmente, por exemplo, é cada vez mais usual a 
aeronave taxiar utilizando um único motor ou o taxiamento elétrico.3 

Há ainda iniciativas para melhorar o tráfego aéreo. Nos Estados 
Unidos da América (EUA), a Federal Aviation Administration vem 
implementando o Next Generation Air Transportation System 
(Nextgen), que torna o controle de tráfego baseado em satélites, 
automatizado e digital. Além de aumentar a segurança e a eficiência 
no uso do espaço aéreo, o Nextgen tem implicações óbvias de redu-
ção no consumo de combustível (UNITED STATES, [2021]).

Na União Europeia, o Single European Sky ATM Research Pro-
gramme (Sesar) busca coordenar todas as iniciativas de pesquisa e 
desenvolvimento do tráfego aéreo europeu, de forma a diminuir o 
consumo de combustível por voo em cerca de 50% até 2035. Essas 
iniciativas compreendem um gerenciamento dinâmico com a uti-
lização de ferramentas virtuais, como a disponibilização de infor-
mações em nuvens digitais e a integração e racionalização do uso 
conjunto de toda a infraestrutura disponível (SESAR, [2021]).

No Brasil, o programa Sirius (BRASIL, [2021]) vem há anos bus-
cando otimizar o uso do espaço aéreo, seja pela utilização de novas 
soluções tecnológicas, seja pelo aprimoramento dos procedimentos 
operacionais. A iniciativa reflete uma contínua elevação na segu-
rança e eficácia do sistema de controle aéreo, ampliando a eficiência 
na gestão da navegação aérea e, consequentemente, contribuindo 
para a redução das emissões de GEE.

3  O sistema de taxiamento elétrico usa um gerador (unidade auxiliar de energia) para 
alimentar motores elétricos nos trens de pouso e permite às aeronaves se deslocar em solo 
sem utilizar os motores principais.
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Instrumentos econômicos
Há várias alternativas de instrumentos econômicos a serem ado-
tados que possibilitam a redução de emissões no transporte aéreo, 
sendo as principais o uso de tributos, a comercialização de emissões 
e os mecanismos de compensação de emissões de GEE. Os tributos 
podem ser utilizados para incentivar ou desestimular determina-
das ações relativas à maior ou menor emissão. Já no comércio de 
emissões são estabelecidos limites máximos que são distribuídos aos 
participantes. Esses limites são quantificados em “unidades de emis-
são”, que podem ser transacionadas entre os participantes do mer-
cado. Por fim, no sistema de compensações, a redução das emissões 
ocorre em outro lugar ou setor, gerando créditos de carbono que são 
utilizados para mitigar as emissões realizadas pelo participante da 
indústria de aviação (ICAO, 2015).

Para evitar que houvesse dispersão de medidas tomadas por dife-
rentes países em tempos diferentes, a indústria de aviação optou 
pela adoção de um mecanismo de compensação global de emissões, 
denominado Carbon Offsetting and Reduction Scheme For Inter-
national Aviation (Corsia), estruturado no âmbito da International 
Civil Aviation Organization (Icao).4 Com isso, potencialmente se 
reduz o custo de adequação a possíveis múltiplos esquemas de redu-
ção nacionais ou regionais (ICAO, 2021).

A 39ª Assembleia da Icao, realizada em 2016, decidiu pela imple-
mentação do Corsia em fases. Primeiramente, até 2026, contemplan-
do os países que decidissem aderir ao esquema voluntariamente, e 

4  A Icao é um órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) com sede em Montreal, 
no Canadá, responsável pela coordenação de normativos, políticas públicas e regramentos 
técnicos para seus estados-membros.
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posteriormente, incluindo todos os países que, por um conjunto de 
critérios estabelecidos, têm significância na aviação internacional.5

Há um entendimento na indústria de aviação de que, embora rele-
vantes, os mecanismos anteriormente descritos têm limites frente 
à esperada retomada na demanda por transporte aéreo. Há barrei-
ras para a melhoria da eficiência operacional, para os incremen-
tos de tecnologia disponíveis e mesmo limitações aos mercados de 
comercialização de títulos e medidas compensatórias de emissões, 
que podem contribuir somente até certo ponto. Por exemplo, 
quando se trata de projetos para gerar créditos de carbono, deve-
-se observar se eles têm adicionalidade, ou seja, se esses projetos já 
não aconteceriam em outras condições, como parte da trajetória 
de emissões esperada. Dessa forma, o atingimento das metas am-
bientais propostas pelo setor será em grande parte dependente da 
adoção crescente de SAFs.

Combustíveis sustentáveis de 
aviação (SAF) e biocombustíveis
Em linhas gerais, SAFs são combustíveis não fósseis produzidos de 
forma sustentável – note-se que o termo é mais genérico do que 
biocombustíveis. Embora o atual desenvolvimento tecnológico per-
mita a produção de SAFs a partir de diversas fontes, como resíduos 
de materiais plásticos ou pneus, as principais matérias-primas têm 
origem animal ou vegetal, tais como sobras de produção vegetal ou 
resíduos sólidos urbanos. Por conta disso, é usual que os SAFs sejam 

5  Em linhas gerais, o critério de relevância está relacionado ao montante de toneladas-
-quilômetros transportados pagos (RTK). Para detalhes, ver Icao (2016).
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frequentemente chamados simplesmente de biocombustíveis de 
aviação, ou ainda de bioquerosene de aviação (BioQAV).

As características físico-químicas dos SAFs são tais que eles podem 
ser misturados aos combustíveis tradicionais sem nenhuma alte-
ração na qualidade e sem necessidade de qualquer adaptação nos 
motores das aeronaves, além de permitirem que a mesma infraes-
trutura de armazenamento e transporte existente seja utilizada. É 
possível sumarizar esses atributos ao dizer que os SAFs são drop-in, 
isto é, podem ser adicionados aos combustíveis convencionais em 
qualquer proporção (ICAO, 2017).

A despeito de, em 2020, os SAFs corresponderem a apenas 0,1% do 
total do consumo de combustíveis de uso aeronáutico, estima-se que 
com incentivos adequados seja possível chegar em poucos anos a cerca 
de 2,5% do total. O desenvolvimento da cadeia de produção e comer-
cialização tem ganhado tração, com acordos consolidados de compra 
de SAFs de cerca de 6 bilhões de litros em 2020. Estima-se que algo 
em torno de 250 mil voos realizados tenham utilizado combustível 
com alguma mistura de SAFs no mesmo ano (RSB, 2021).

Há várias rotas possíveis para a produção de SAFs, sendo algumas 
já certificadas pela American Society for Testing and Material 
(ASTM) – órgão dos EUA que estabelece os padrões e normas téc-
nicas dos combustíveis de aviação, garantindo a qualidade antes e 
depois da mistura ao querosene fóssil. Assim, são assegurados os 
padrões de segurança no uso pelas aeronaves. As principais rotas 
certificadas são (ICAO, 2017):

I. Rota HEFA – querosene parafínico sintetizado por hi-
droprocessamento de ésteres e ácidos graxos. Lipídios e 
hidrocarbonetos são obtidos a partir de óleos naturais 
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(animais e vegetais) por meio de hidrogenação e, pos-
teriormente, fracionados para se obter um combustível 
que pode ser adicionado até um limite de 50% aos com-
bustíveis tradicionais.

II. Rota Fischer-Tropsch (FT) – querosene parafínico 
produzido principalmente a partir de biomassas, tais 
como resíduos agrícolas e resíduos sólidos urbanos. Es-
sas matérias-primas são gaseificadas e o gás resultante 
é convertido por um processo FT de síntese em hidro-
carbonetos líquidos. O combustível resultante é muito 
semelhante ao QAV tradicional, porém sem a presença 
de aromáticos. Contudo, há a possibilidade de utilizar 
subprodutos do processo para produzir os aromáticos 
e adicioná-los à mistura, formando um bioquerosene 
totalmente compatível com o querosene tradicional.

III. Rota HFS–SIP – iso-parafinas sintetizadas por hidro-
processamento de açúcares fermentados. Leveduras 
são utilizadas para fermentar açúcares, produzindo 
hidrocarbonetos. Composto somente de iso-parafinas, 
sua mistura ao QAV fóssil está limitada a 10%.

IV. Rota Alcohol to Jet (ATJ) – querosene parafínico sin-
tetizado a partir de álcoois. Esse álcool é desidratado 
e passa por um processo de oligomerização e hidro-
genação. Por fim, há o fracionamento para obtenção 
do BioQAV.

Todos os processos, ao utilizarem matéria-prima totalmente renová-
vel, são denominados bioquerosene de aviação. No Brasil, a Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) definiu 
as especificações, parâmetros e percentuais de mistura por meio da 
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Resolução ANP 778/2019 (BRASIL, 2019). Foram regulamentadas as 
rotas FT com e sem adição de aromáticos, HEFA e ATJ, todas limita-
das a 50% de mistura. A rota HSF-SIP, também regulamentada, ficou 
limitada a 10% de mistura.

Os SAFs podem contribuir para uma significativa redução na 
emissão de GEE. Calcula-se que os SAFs derivados de biomassa, 
resíduos e outras matérias-primas possam reduzir em até 94% 
as emissões de GEE ao longo do ciclo de vida dos combustíveis. 
Avaliar o impacto ambiental de um sistema sob a abordagem do 
ciclo de vida (life cycle assessment) é considerá-lo em todas as suas 
fases, do início ao fim (RSB, 2021).

A rota tecnológica escolhida e o tipo de matéria-prima utilizada no 
processo afetam os ganhos potenciais de redução de GEE. Diferen-
tes combinações matéria-prima/processo geram diferentes resulta-
dos ambientais. Assim, por exemplo, ao se considerar o ciclo de 
vida de matérias-primas cultivadas, todas as emissões associadas à 
produção serão contabilizadas, diminuindo os benefícios potenciais 
de redução nas emissões de GEE.

Carvalho (2017) analisou as emissões decorrentes da produção de 
biocombustíveis de aviação no Brasil por meio de duas rotas: FT 
utilizando resíduos florestais e HEFA usando óleo de soja. Nos dois 
casos, a redução na emissão de GEE foi significativa. No caso dos 
resíduos florestais, chegou a 94% em comparação ao uso de QAV 
fóssil. Já no caso do óleo de soja, a redução foi menor, mas ainda 
substancial, chegando a 52% na comparação com o uso do combus-
tível tradicional.



Biocombustíveis de aviação no Brasil: uma agenda de sustentabilidade

377R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28, n. 56, p. 361-398, dez. 2021

Potencial para a produção de 
SAFs no Brasil
Como visto nas seções anteriores, existe uma demanda internacional 
por SAFs decorrente da necessidade desses combustíveis para o atin-
gimento das metas acordadas por diversos países e companhias aéreas. 
Além disso, já existem rotas tecnológicas testadas e homologadas para 
a sua produção. Esse contexto por si já oferece significativas oportu-
nidades para o desenvolvimento da produção de biocombustíveis de 
aviação no Brasil. Some-se a isso a existência no país de um mercado 
maduro de biocombustíveis, uma significativa indústria de aviação em 
operação, uma ampla disponibilidade de matérias-primas na forma de 
resíduos agropecuários e um conjunto de políticas públicas que incen-
tivam essa produção – pontos que serão detalhados a seguir.

O mercado de biocombustíveis 
no Brasil
A crescente demanda por energia coloca um enorme desafio am-
biental para o uso de combustíveis fósseis. O aumento da produção 
de biocombustíveis e bioeletricidade a partir de fontes renováveis é 
a alternativa mais factível a curto e médio prazo.

Segundo o Statistical Review of World Energy 2020 (BP, 2020), a pro-
dução global de biocombustíveis chegou a 1,8 milhão de barris de 
óleo equivalente por dia em 2019. Os dois maiores produtores mun-
diais de biocombustíveis são responsáveis por 62% da produção: 
EUA, com 38%, e Brasil, com 24%, lideram com folga o ranking mun-
dial, seguidos de Indonésia (7%), Alemanha, França e China, esses 
últimos com 3% cada.
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O Brasil destaca-se como um relevante produtor mundial e, por 
sua condição atual, tem grande potencial para a produção de bio-
massa, adicionando valor a essa matéria-prima ao transformá-la em 
energia. Do ponto de vista da competitividade, é necessário com-
preender que múltiplos fatores afetam o custo, o preço e a lucrati-
vidade dos biocombustíveis, sendo os principais a matéria-prima 
utilizada, a área plantada e a produtividade da colheita. À guisa 
de exemplo, estima-se que o custo de produção de etanol no Brasil 
seja ligeiramente mais alto do que nos EUA, algo da ordem de 6% 
a 7% (QUÃO…, 2019). Já os custos médios de produção de biodiesel 
são alinhados nos dois países, principalmente porque em ambos a 
produção é feita a partir da soja. Esses fatores são influenciados por 
políticas de estímulo à produção, estrutura tributária e estabeleci-
mento de percentuais obrigatórios de biocombustíveis.

O setor de biocombustíveis no Brasil se beneficiou de diversas 
políticas públicas, que tiveram início na década de 1970 com o 
Proálcool. Em 2005, com o lançamento do Programa Nacional de 
Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), o país consolidou sua estraté-
gia de promoção do uso de biocombustíveis, garantindo segurança 
aos investimentos que vêm gradativamente permitindo a expansão 
da produção e do consumo do biodiesel. Em fins de 2017, o Brasil ins-
tituiu a Política Nacional de Biocombustíveis – Renovabio –, que 
reconhece a importância estratégica de todos os biocombustíveis 
em linha com os pressupostos do desenvolvimento sustentável.

Como resultado da combinação de recursos naturais, políticas públicas 
estratégicas e investimentos privados, o Brasil desenvolveu um mercado 
consolidado na produção e consumo de biocombustíveis, notadamen-
te de etanol e biodiesel. O sucesso dessa conjunção de fatores pode ser 
observado até mesmo na produção brasileira de veículos leves de ciclo 
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Otto, dos quais cerca de 80% são da categoria flex. A evolução na pro-
dução dos principais biocombustíveis pode ser observada no Gráfico 2.

Gráfico 2 • Produção de biocombustível no Brasil (bilhões m³)
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Fonte: ANP (2020).

Em 2020, a produção total de etanol chegou a 32,7 bilhões de litros, um 
decréscimo em relação ao ano anterior por conta da valorização do  
açúcar no mercado internacional. Note-se que as usinas de cana-
-de-açúcar podem escolher entre a produção de etanol ou açúcar, 
com base no produto mais vantajoso. No entanto, a produção de 
etanol de milho cresceu 82% em relação ao ano de 2019, atingindo  
2,4 bilhões de litros. Já a produção de biodiesel bateu um novo recor-
de, 6,4 bilhões de litros, e o setor tem a perspectiva de regulamenta-
ção do diesel verde para novos investimentos (EPE, 2021).

Quando à demanda por biocombustíveis, observa-se, no Gráfico 3, 
que houve crescimento ao longo do tempo, mas com algumas osci-
lações, provavelmente associadas à variação no preço dos derivados 
de petróleo e do ciclo econômico. Em 2020, os efeitos da pandemia 
se fizeram notar.
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Gráfico 3 • Consumo de biocombustível no Brasil (bilhões m³)
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Fonte: ANP (2020) e EPE (2020).

Também vale destacar que a bioeletricidade proveniente das usi-
nas do setor sucroenergético e injetada no Sistema Interligado 
Nacional do Operador Nacional do Sistema Elétrico (SIN-ONS) 
foi de 2,6 GWméd. Em conjunto, as emissões evitadas pelo uso de 
etanol, biodiesel e bioeletricidade de cana-de-açúcar totalizaram 
67,3 MtCO2eq no ano de 2020 (EPE, 2021).

O mercado de aviação no Brasil
De acordo com o Anuário do Transporte Aéreo, publicado pela Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac), o Brasil transportou em 2019 
(último ano antes da pandemia) 95,3  milhões de passageiros em 
804,9 mil voos domésticos. A demanda medida por RPKs apresen-
tou, naquele ano, alta de 0,8%.

Quando se consideram também os voos internacionais, o total de 
passageiros sobe para 119,4  milhões. Naquele mesmo ano, hou-
ve aumento da participação de empresas estrangeiras nos voos 
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internacionais, com a parcela das empresas nacionais correspon-
dendo a 38% do total desses voos.

As receitas por assento-quilômetro ofertado (RASK) e os custos e 
despesas por assento-quilômetro ofertado (CASK) se elevaram em 
8,2% e 9,3%, respectivamente (ANAC, 2020).

Observa-se que as tarifas representaram 84% do total das receitas au-
feridas pelas companhias nacionais, sendo o restante decorrente de 
despachos de bagagem e demais receitas auxiliares. Já ao avaliar a com-
posição de custos e despesas, nota-se que combustíveis são o item que 
tem individualmente o maior peso, o que explica a sensibilidade das 
empresas aéreas às alterações no preço desses produtos (ANAC, 2020).

Gráfico 4 • Composição de custos e despesas do setor de aviação civil no 
Brasil (2019)
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Fonte: Elaboração própria com base em Anac (2020).

A Anac divulgou dados que mostram os primeiros impactos da 
pandemia sobre o mercado aéreo brasileiro. Em junho de 2020, a 
queda na demanda doméstica chegou a 85% e, no mercado inter-
nacional foi de 95,4% em relação a 2019. O número de passageiros 
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transportados caiu 87,3%, e as cargas transportadas reduziram-se em 
44,7% no mesmo período. O consumo de combustível pode ser visto 
no Gráfico 5.

Gráfico 5 • Demanda por querosene de aviação no Brasil (milhões m³)
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Fonte: ANP (2020), conforme a Resolução ANP 729/2018 (BRASIL, 2018).

Vale destacar que, do total de QAV consumido no país, 60% cor-
respondem aos voos para o exterior. O setor aéreo no Brasil tem 
sido responsável por aproximadamente 4% das emissões relacio-
nadas à energia. Segundo a Anac, o maior volume de emissões 
ocorreu em 2015, quando atingiram 17,9 milhões de toneladas de 
CO2 (ANAC, 2019).

Com o fim da pandemia, espera-se o retorno à tendência de cres-
cimento anterior. No período de 2009 a 2018, a demanda de trans-
porte de passageiros cresceu sistematicamente, com um resultado 
acumulado de 78% em termos de RPK.

O mercado aéreo brasileiro tem um potencial ainda maior. Segundo 
a Iata (2019), resolvidos alguns problemas – como reduzir o custo 
dos negócios, otimizar o uso da infraestrutura e promover uma har-
monização regulatória –, o país poderá ampliar significativamente a 
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conectividade aérea doméstica e as conexões internacionais diretas, 
potencializando substancialmente seu crescimento.

A disponibilidade de 
matéria-prima no Brasil
O Brasil, com sua imensa produção agropecuária – com destaque 
para a de etanol –, gera consequentemente uma grande quantidade 
de resíduos que podem ser mobilizados para a produção de SAFs.

Um estudo da Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)6 rea-
lizado em conjunto com a Agroicone em 2021 estimou que o Brasil 
tem potencial para produzir até 9 bilhões de litros de SAFs com 
base em seus resíduos. Foram identificados como matérias-primas 
potenciais o bagaço e a palha de cana-de-açúcar, os resíduos de ma-
deira, o óleo de cozinha usado, o sebo bovino e os gases de aciaria. 
O estudo identificou a disponibilidade de resíduos, bem como os 
locais estratégicos para a produção de SAFs (indústrias de biocom-
bustíveis, refinarias, aeroportos etc.). Com a compatibilização da 
oferta de matéria-prima e as unidades industriais necessárias ao 
processamento, estimou-se o potencial da produção de SAFs.

O bagaço e a palha de cana-de-açúcar podem ser processados pelas 
rotas FT e ATJ, sendo que a segunda é mais eficiente, produzindo 
uma quantidade maior de SAF. O total de resíduos foi estimado 
em cerca de 61 milhões de toneladas (31,4 milhões de toneladas de 
bagaço e 29,9 milhões de toneladas de palha). Aproximadamente 
60% desse total têm origem no estado de São Paulo, tornando-o 
estratégico, especialmente na rota ATJ – além da matéria-prima, o 

6  A RSB é uma organização internacional independente que promove, a nível global, 
uma economia circular e sustentável.
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estado conta com refinarias e elevada demanda por combustível de 
aviação (RSB, 2021).

Ressalte-se que utilizando a rota ATJ o volume total de resíduos de 
cana-de-açúcar é capaz de produzir 6,48 bilhões de litros de SAFs. 
Tendo em vista que a demanda total por combustível de aviação 
fóssil no Brasil está em 7,2 bilhões de litros, seria possível supri-la  
em 90%. Caso seja escolhida a rota FT, seria viável produzir 2,12 bi-
lhões de litros, ou 30% da demanda total.

Os resíduos de madeira (somente foram considerados aqueles oriun-
dos de eucalipto plantado) foram estimados em 21 milhões de to-
neladas por ano, sendo que mais de 50% estão localizados em Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Esse montante de matéria-
-prima poderia produzir 1,9 bilhão de litros de SAFs pela rota ATJ e 
0,99 bilhão de litros pela rota FT, representando, respectivamente, 
26% e 14% da demanda total.

O volume de sebo bovino chega a 530  mil toneladas por ano, 
tendo sua maior concentração em Mato Grosso (22% do total). 
Seria possível, com isso, produzir 0,36 bilhão de litros de SAFs 
pela rota HEFA.

Já o óleo de cozinha usado tem maior potencial nos locais onde há 
coleta organizada, isto é, nas grandes cidades. O estudo estimou o 
volume em 213 mil toneladas por ano, capaz de gerar 0,11 bilhão de 
litros de SAFs pela rota HEFA.

Por fim, os gases de aciaria estão majoritariamente localizados nas 
siderúrgicas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo e to-
talizam 2,823 milhões de Nm3, capazes de gerar 0,23 bilhão de litros 
de SAFs pela rota ATJ.
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Tabela 1 • Resíduos e potencial máximo de produção de SAFs no Brasil

Matéria-prima Resíduos estimados
Volume de SAF 

(bilhões de litros)

Bagaço e palha de cana-de-açúcar 61,0 milhões de toneladas 6,48

Resíduos de madeira 21,0 milhões de toneladas 1,9

Sebo bovino 0,53 milhão de toneladas 0,36

Óleo de cozinha usado 0,21 milhão de toneladas 0,11

Gases de aciaria 2,823 milhões de Nm³ 0,23

Fonte: RSB (2021).

Destaque-se que apenas com os resíduos de cana-de-açúcar e de ma-
deira, utilizando a rota ATJ, seria possível ofertar, respectivamente, 
90% e 30% da demanda total por combustíveis de aviação no Brasil. 
Tendo em vista que as misturas autorizadas são de, no máximo, 50%, 
o volume potencial de SAFs poderia suprir a demanda interna e 
gerar um excedente exportável (RSB, 2021).

Carvalho (2017) também procurou avaliar a viabilidade técnica e o 
potencial econômico da produção de biocombustíveis de aviação 
no Brasil. Para tanto, analisou a disponibilidade de matérias-primas 
por região, as rotas tecnológicas, os custos de produção e a depen-
dência do processo produtivo de combustíveis fósseis. Foram ava-
liadas como potenciais culturas: soja, cana-de-açúcar, milho, aveia, 
arroz, eucalipto e resíduos florestais. As rotas escolhidas foram FT 
e HEFA. Em alguns casos, os impactos da redução de GEE foram 
estimados utilizando um modelo de ciclo de vida.

Dada a grande disponibilidade de resíduos de biomassa no país, o 
custo associado à obtenção de matéria-prima revelou-se baixo, a 
despeito de seu grande potencial energético. Como era previsível, 
a oferta é bem maior nas áreas produtoras agrícolas, ou seja, nas 
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
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Dentre as áreas que já dispõem de condições para a produção de bio-
combustíveis de aviação a partir de resíduos, destaca-se São Paulo. 
Além da disponibilidade de resíduos, o estado também tem ampla 
infraestrutura para armazenamento e distribuição de biocombustí-
veis, concentrando também a produção de bioquerosene fóssil, o que 
facilita a logística de mistura e fornecimento (CARVALHO, 2017).

A região Centro-Oeste, por sua grande produção de soja e milho, 
também tem grande potencial energético, carecendo de investi-
mentos locais para viabilizar a produção. Por outro lado, a depen-
dência da região de combustível de aviação pode ser considerada 
uma oportunidade.

No que se refere à viabilidade econômica, as estimativas de Carvalho 
(2017) indicaram que os custos dos biocombustíveis de aviação pro-
duzidos pelas rotas HEFA e FT ainda são bastante superiores aos do 
QAV fóssil. No entanto, há indícios de que reduções de custo po-
dem ser obtidas com os ganhos na escala de produção, cujas estima-
tivas ainda são bastante diversas, a depender da matéria-prima e da 
rota tecnológica utilizada. O uso mandatório de misturas visando a 
redução das emissões – já definido pela indústria de aviação – po-
derá ser um importante fator de viabilização da produção ao gerar 
demanda compulsória.

Por outro lado, sabe-se que a oferta desses resíduos pode não es-
tar integralmente disponível para a produção de SAFs, já que há 
usos alternativos, por exemplo, na produção de biogás para ge-
ração de bioeletricidade ou biometano. A definição do destino 
desses resíduos dependerá da interação entre oferta e demanda 
e dos sinais em cada um desses mercados. Os compromissos as-
sumidos no Corsia, que se tornarão obrigatórios a partir de 2027 
no Brasil, certamente contribuirão para ampliar a atratividade 



Biocombustíveis de aviação no Brasil: uma agenda de sustentabilidade

387R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28, n. 56, p. 361-398, dez. 2021

da produção de SAFs. Nesse sentido, as políticas públicas para 
biocombustíveis, ao alterarem as condições de custo e definirem 
mandatos para o consumo mínimo de SAFs, desempenharão um 
papel preponderante nesse processo.

Políticas públicas
Como já mencionado, os biocombustíveis se beneficiaram de um 
conjunto de políticas públicas no Brasil que incentivaram sua pro-
dução e consumo. Porém, o atual estágio tecnológico e a baixa esca-
la de produção acarretam custos que costumam ser superiores aos 
de combustíveis fósseis.

No caso de biocombustíveis veiculares, essa restrição foi em grande 
parte superada à medida que a produção foi ganhando escala. No 
caso dos SAFs, esse empecilho é particularmente forte. Estima-se 
que o custo do BioQAV seja atualmente 20% superior ao do com-
bustível fóssil, e soma-se a isso o fato de que as empresas aéreas têm 
o combustível como principal item de custo, chegando a cerca de 
30% do total.

Tendo em vista a necessidade premente de redução das emissões de 
GEE, as políticas públicas são um instrumento importante para a 
superação dos óbices à difusão dos SAFs. Para a obtenção de escala 
de produção dos biocombustíveis e redução de custos, é necessária 
a colaboração dos diversos atores envolvidos nesse processo: indús-
tria, centros de pesquisa, empresas aéreas, governo e stakeholders em 
geral devem ser mobilizados para concretizar as metas ambientais 
do setor.

No Brasil, em 2016, foi realizada uma oficina de trabalho sobre Bio-
QAV no Ministério de Minase Energia (MME). A iniciativa gerou 
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um documento intitulado Combustíveis Sustentáveis de Aviação: uma 
realidade a curto prazo, disponibilizado pela União Brasileira do Bio-
diesel e Bioquerosene (Ubrabio). No documento foram propostas as 
seguintes medidas (UBRABIO, 2016):

I. tributação diferenciada da cadeia produtiva de SAFs, 
de forma a ampliar sua competitividade em relação ao 
combustível fóssil;

II. integração com as distribuidoras de QAV, garantindo 
o compartilhamento da infraestrutura de estocagem e 
distribuição;

III. integração dos atores com a ANP para a construção de 
um esquema regulatório que permita a operação harmô-
nica de todos os elos da cadeia produtiva;

IV. desenvolvimento de sistemas nacionais de certificação 
de qualidade e sustentabilidade para os SAFs;

V. fomentos e incentivos de produção, à semelhança do 
que ocorre nos EUA (EPA, 2021) e na comunidade euro-
peia (KAMPMAN et al., 2013);

VI. linhas de crédito e financiamento público que se ade-
quem às especificidades e necessidades da cadeia produ-
tiva de SAFs;

VII. linhas de financiamento para entidades públicas ou pri-
vadas dedicadas a desenvolver e homologar as tecnolo-
gias envolvidas para a viabilização dos SAFs.

No ano seguinte, o RenovaBio foi instituído pela Lei 13.576, de 26 
de dezembro de 2017, buscando ampliar a participação dos bio-
combustíveis na matriz de transportes brasileira e assim contribuir 
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para o atingimento das metas de redução das emissões de CO2.  
Os produtores de biocombustíveis têm seu processo produtivo au-
ditado e certificado. Por meio de uma calculadora padrão (Reno-
vaCalc), avalia-se o ciclo de vida do produto e, com base em sua 
eficiência energética, são gerados créditos de carbonização (CBio), 
que poderão ser comercializados no mercado.

A partir das diretrizes da ANP, a produção de BioQAV será certi-
ficada e avaliada, podendo gerar créditos em CBios e, dessa forma, 
ampliar a rentabilidade do setor.

O Conselho Nacional de Política Energética aprovou em abril 
de 2021 o Programa Combustível do Futuro (PCF),7 que tem 
como princípios o uso de fontes renováveis de energia e o de-
senvolvimento de tecnologia nacional a elas relacionada. O 
PCF busca estabelecer uma coordenação interinstitucional e 
integrar as políticas públicas relacionadas aos combustíveis. 
Criou-se também o Comitê Técnico Combustível do Futuro, 
composto por diversos órgãos e coordenado pelo MME, res-
ponsável por propor ações relacionadas à descarbonização da 
matriz de transportes brasileira.

Representantes do setor produtivo têm se mobilizado para definir 
um novo marco legal para inserir os biocombustíveis avançados 
no mercado brasileiro. O Projeto de Lei 1.873 de 2021 (BARROS, 
2021) visa instituir o Programa Nacional dos Combustíveis Avan-
çados Renováveis, incentivando a pesquisa, a produção e o consumo 

7 Ver: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-do-presidente-da-republica- 
320067170.
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dos biocombustíveis avançados – representados pelo diesel verde8 e  
pelo BioQAV.

Não se deve esquecer também que o BNDES está cada vez mais 
empenhado em apoiar a agenda ambiental, social e de governan-
ça (ASG) e tem um amplo conjunto de produtos financeiros rela-
cionados ao apoio a inovação, produção de biocombustíveis, meio 
ambiente etc. Além disso, o Banco opera os Programas Agrícolas 
do Governo Federal, que oferecem taxas fixas e equalizadas pelo 
Tesouro Nacional.9 Com relação ao combate às mudanças climá-
ticas, vale destacar o Fundo Clima, instrumento que busca, entre 
outros objetivos, apoiar o desenvolvimento tecnológico de energias 
renováveis, como a oriunda da biomassa. O BNDES está atento às 
especificidades do setor e disposto a oferecer soluções customizadas 
na forma de crédito e garantias, de forma a minimizar o risco ine-
rente às inovações.

Como se vê, o Brasil dispõe de um arcabouço institucional disposto 
a prover as condições necessárias ao desenvolvimento dos SAFs. Tal 
fato, em conjunto com as outras condições expostas, coloca o país 
em situação privilegiada para se tornar um ator destacado na pro-
dução e consumo de SAFs.

8  O diesel verde é definido no projeto de lei como: “[…] biocombustível composto por 
hidrocarbonetos parafínicos, destinado a veículos dotados de motores do ciclo Diesel, 
que seja produzido em processos dedicados e definidos conforme regulamento a partir de 
matéria-prima renovável ou resíduos de biomassa” (BRASIL, 2021, p. 2).

9  Ver: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/formas-de-
-apoio.
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Comentários finais
A adoção dos compromissos de sustentabilidade da indústria de 
aviação, com destaque para a redução de 50% das emissões lí-
quidas de dióxido de carbono até 2050, criou a necessidade da 
utilização conjunta de diversas estratégias para viabilizar o atin-
gimento das metas ambientais do setor. Os SAFs desempenham 
um papel essencial nesse processo, tanto mais porque as alterna-
tivas a eles ainda não são uma realidade.

Existem testes com pequenas aeronaves utilizando motores elétri-
cos recarregáveis, mas escaloná-los para grandes aeronaves em voos 
continentais dependerá de avanços tecnológicos consideráveis que, 
provavelmente, só estarão disponíveis nas próximas décadas. Um 
salto tecnológico análogo é requerido para os motores a hidrogê-
nio. Deve-se ainda salientar que essas novas tecnologias deverão ser 
exaustivamente testadas e certificadas para garantir a segurança na 
operação das aeronaves.

Embora a produção e o consumo de SAFs estejam ganhando cres-
cente importância no mercado internacional, o Brasil permanece 
como um espectador desse processo. Os primeiros testes domés-
ticos com o uso de BioQAV ocorreram em 2010 e, desde então, 
Latam, Azul e Gol realizaram alguns voos experimentais. Durante 
a Copa do Mundo de 2014, a Gol promoveu algumas viagens uti-
lizando uma mistura de 4% de SAF produzido a partir de óleo de 
milho (RIBEIRO, 2019).

O Brasil tem vantagens competitivas importantes para a produ-
ção de SAFs. O país já produz uma significativa quantidade de 
resíduos com grande potencial energético, e a utilização desses 
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resíduos afasta as preocupações relacionadas ao uso alternativo 
dos recursos naturais e à segurança alimentar. O país também 
dispõe de ampla infraestrutura ligada à produção e distribuição 
de biocombustíveis, além de ter experiência na definição de po-
líticas públicas bem-sucedidas no incentivo ao uso de combustí-
veis sustentáveis.

Ao mesmo tempo, o governo brasileiro vem desenvolvendo um 
arcabouço institucional capaz de fomentar o uso de SAFs a nível 
nacional. O PCF (BRASIL, 2021) mostra a disposição do país em 
acelerar a transição para combustíveis sustentáveis, e os biocombus-
tíveis de aviação desempenham um papel central nesse programa.

As condições para o desenvolvimento de uma indústria para a 
produção de SAFs no país estão postas, havendo consenso de que 
a mudança de estruturas produtivas visando o desenvolvimento 
sustentável deve ser uma das prioridades na definição das polí-
ticas públicas no Brasil. A passagem de uma economia intensiva 
na emissão de GEE para uma economia caracterizada por baixas 
emissões, conhecida como transição verde, demanda integração 
e parceria entre os setores público e privado, de forma a mitigar 
os riscos e incertezas inerentes a uma mudança tão profunda. A 
criação de um sistema de governança que inclua regulação, certi-
ficação e mandatos será de suma importância para o incentivo à 
consolidação da produção e distribuição de biocombustíveis de 
aviação no país, o que certamente contribuirá para o alcance das 
metas ambientais assumidas pelo Brasil.
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Resumo
Este trabalho buscou demonstrar como se deu a adoção, no Brasil, de dois instrumentos 
econômicos para diminuir a geração de lixo urbano. Para tanto, apresenta os tipos de ins-
trumentos econômicos existentes direcionados à redução de poluição, adotados tanto sob 
a ótica do imposto pigouviano quanto do teorema de Coase, e avalia a forma como a “taxa 
do lixo” é aplicada no Brasil, assim como o sistema de depósito-retorno de baterias auto-
motivas. Em seguida, compara os resultados desses dois instrumentos no que se refere ao 
potencial de redução do lixo urbano. O artigo conclui que o sistema de depósito-retorno 
das baterias é mais bem-sucedido na retirada daquilo que se transformaria em lixo urbano 
do ambiente do que a “taxa do lixo”, considerando que, na forma como vem sendo adota-
da, esta não usa a produção de lixo como critério para a fixação do valor a ser pago pelo 
proprietário do imóvel.

Palavras-chave: Lixo urbano. Instrumentos econômicos. Taxa do lixo. Sistema de depó-
sito-retorno.

Abstract
This study sought to demonstrate how the adoption of two economic instruments to reduce the generation 
of urban waste took place in Brazil. To this end, it presents the existing types of economic instruments 
aimed at reducing pollution, adopted both from the perspective of the Pigouvian tax and of the Coase 
theorem, and evaluates how the “waste tax” is applied in Brazil, as well as the “deposit-refund system” for 
automotive batteries. It then compares the results of these two instruments in relation to their potential 
for reducing urban waste. The article concludes that the deposit-refund system for batteries is more 
successful in removing what would become urban waste from the environment than the “waste tax”, 
considering that, in the way it has been adopted, it does not use the production of waste as a criterion for 
setting the amount to be paid by the owner of the property.

Keywords: Urban waste. Economic instruments. Waste tax. Deposit-refund system.
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Introdução
A busca pela redução do impacto ambiental das ações humanas se 
torna premente na atualidade, frente ao esgotamento dos padrões 
de produção e consumo adotados a partir da segunda revolução in-
dustrial e acelerados no pós-guerra. Em razão disso, surge uma série 
de iniciativas envolvendo agentes públicos e privados que buscam a 
redução de tais impactos, em especial o da produção de lixo urbano, 
dada a relevância desse tema para os centros urbanos onde, ano a 
ano, a população mundial se concentra.

Entre as iniciativas, percebe-se o aumento da adoção de instrumen-
tos econômicos voltados à conservação da natureza, que possibili-
tam que agentes degradadores do ambiente reduzam seus impactos 
e busquem alternativas menos prejudiciais. Esses instrumentos 
servem para corrigir falhas do mercado, precificando impactos 
ambientais que não são percebidos nos processos de geração e con-
sumo de produtos (externalidades). No Brasil, a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), assim como a Política de Saneamento 
Básico, incentiva a adoção de instrumentos econômicos ao impor 
que os municípios demonstrem, em seus planos, a sustentabilidade 
econômica da prestação dos serviços relacionados ao gerenciamento 
dos resíduos sólidos. Dessa forma, induz-se a cobrança de taxas mu-
nicipais para garantir tal sustentabilidade quando o orçamento da 
cidade não é suficiente para cobrir os gastos com coleta, tratamento 
dos resíduos e disposição final.

No que se refere especificamente ao lixo, Schlegelmilch, Meyer e 
Ludewig (2010) afirmam que há uma crescente preocupação mun-
dial com seus custos e externalidades – principalmente no que se re-
fere aos efeitos ambientais e para a saúde –, resultantes da produção 
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em excesso e da inadequada destinação. Tal fato vem motivando 
vários países a adotarem políticas que visam reduzir o volume de 
lixo industrial e doméstico, dentre as quais se destacam aquelas que 
mobilizam instrumentos econômicos.

O presente trabalho tem como objetivo geral demonstrar como 
se deu a adoção, no Brasil, de dois instrumentos econômicos co-
mumente utilizados para reduzir a geração de lixo urbano. Já os 
objetivos específicos são: (i) apresentar brevemente os tipos de 
instrumentos econômicos existentes para a redução de poluição, 
adotados tanto sob a ótica do imposto pigouviano (pigouvian tax) 
quanto do teorema de Coase; (ii) avaliar a forma como a “taxa do 
lixo” é adotada no Brasil; (iii) avaliar o sistema de depósito-retorno 
das baterias automotivas; e (iv) comparar os resultados desses dois 
instrumentos econômicos no que se refere ao potencial de redução 
de lixo urbano.

Para analisar a experiência brasileira com a adoção desses dois 
instrumentos econômicos, o artigo está divido em cinco seções, 
incluindo esta introdução, que evidencia os objetivos gerais e espe-
cíficos do trabalho. A segunda apresenta um breve referencial teó-
rico sobre o custo social e o papel dos instrumentos econômicos na 
redução das externalidades. A terceira seção versa sobre o método 
utilizado, que foi o estudo de dois casos brasileiros – da “taxa do 
lixo” e do sistema de depósito-retorno de baterias automotivas –, 
e é sucedida pela discussão dos resultados encontrados, na quarta 
seção. Por fim, são apresentadas as conclusões do trabalho quanto 
à efetividade dos instrumentos analisados para a redução do volu-
me de lixo urbano produzido.
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Referencial teórico

A questão econômica: 
externalidades e ótimo social
Souza (2012) diz que uma atividade gera externalidades quando sua 
produção ou consumo produz efeitos – positivos ou negativos – so-
bre terceiros ou sobre interesses comuns, que não são captados pelo 
sistema de preços. A externalidade negativa existe quando a prática 
de um particular (ou empresa) suscita “perda de bem-estar” a al-
guém, sem que essa perda seja reparada.

O exemplo de uma fábrica de bebidas ilustra a questão: o preço de 
mercado do refrigerante engloba, entre outros, os materiais usa-
dos e o pagamento aos funcionários, mas o nível de poluição que a 
fábrica despende na atmosfera e nas águas não se reflete no preço 
do produto, assim como o descarte pela população das garrafas 
PET. O consumidor pagará pelo refrigerante um valor menor do 
que o seu preço real, tendo em vista que a poluição também gera 
um custo que acaba sendo dividido com a sociedade. O custo so-
cial será maior do que o custo privado da poluição, e a comple-
mentação da diferença entre esses custos é o que os instrumentos 
econômicos buscam reparar.

Se o produtor-poluidor voluntariamente adota medidas de correção 
e prevenção da poluição de sua fábrica, seu valor de custo aumenta-
rá, refletindo-se no preço de venda do refrigerante. Mas ele não terá 
em troca nenhum benefício, pois da mesma forma que a poluição 
se difunde pela coletividade, também o benefício da proteção do 
ambiente se difundirá entre todos. Com essa diluição, seria muito 
difícil cobrar uma retribuição monetária pelo benefício gerado.
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Idealmente, a melhor solução seria a não intervenção estatal, com a 
parte produtora da externalidade e a parte afetada negociando me-
canismos compensatórios diretamente, como preconiza o teorema de 
Coase, ao demonstrar que há maior eficiência por meio da negocia-
ção de soluções de mercado (COASE, 1960). Todavia, isso só seria 
possível em um cenário de baixos custos de transação na internaliza-
ção das externalidades e de poucos agentes envolvidos. 

Na questão do lixo urbano, contudo, o número de pessoas envolvidas 
é alto, logo, os custos também serão, inviabilizando financeiramente 
a solução negocial. Em razão disso, torna-se necessário recorrer ao 
Estado, que pode tomar decisões coletivas e forçar (instrumentos de 
comando e controle) ou estimular (instrumentos econômicos) o po-
luidor a internalizar a externalidade gerada. O custo para o indivíduo 
comum arcar com eventuais taxas de poluição, por exemplo, será me-
nor do que o custo da degradação ambiental (SOUZA, 2012).

A regulação pelo Estado pode ocorrer por meio de soluções de coman-
do e controle ou de instrumentos econômicos, recorrendo-se a tributos 
e subsídios. Os economistas em geral preferem a adoção dos instru-
mentos econômicos, utilizando o mercado na busca pelo nível ótimo, o 
que pode ocorrer também no caso dos resíduos sólidos urbanos. Assim, 
servindo-se do imposto ou taxa pigouviana, é possível aumentar o custo 
privado do poluidor, buscando obter uma poluição em nível ótimo. De 
tal ordem, paga-se mais imposto consoante o nível de poluição.

O imposto pigouviano ganhou essa nomenclatura em homenagem a 
Arthur C. Pigou, que primeiro propôs a taxa no texto The economics 
of welfare, em 1920. O objetivo é cobrir a diferença entre o custo 
privado de se produzir algo e o custo social gerado por aquela pro-
dução. Essa diferença é a externalidade negativa da atividade e deve 
ser “preenchida” por meio da taxação, como demonstra o Gráfico 1.
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Gráfico 1 • Efeito do imposto pigouviano na quantidade de um produto

Quantidade

Custo social marginal

Custo social privado
+ impostos

Custo social privado

Impostos

Pr
eç

o

Resultado originalNovo resultado 

Preço = receita marginal

= receita tribitária

Fonte: Adaptado de Pigou (1920).

Instrumentos para redução 
das externalidades
De modo geral, o estímulo à redução de lixo urbano pode se valer de 
dois tipos de instrumentos: (i) os de comando e controle e (ii) os econô-
micos. Para Martorelli (2015), os primeiros fixam normas, regras, pro-
cedimentos e padrões para as atividades econômicas e buscam garantir 
que os objetivos da política em questão sejam atingidos, sob pena de 
sanções de cunho penal e administrativo. No caso desses instrumentos, 
não há escolha para os indivíduos, haja vista que precisam obedecer a 
lei, sendo, do contrário, punidos (SCHLEGELMILCH; MEYER; LU-
DEWIG, 2010).

Há quatro categorias de instrumentos de comando e controle: pa-
drões, estudos de impacto ambiental, licenciamentos e zoneamento. 
São exemplos normas de controle de poluição atmosférica e da água 
baseadas em padrões; normas de zoneamento, que estabelecem res-
trições para a utilização de áreas protegidas; e procedimentos como 
o licenciamento e estudo ambiental para implantação de projetos 
com alto potencial de degradação.
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Em contrapartida, os instrumentos econômicos são aqueles que 
utilizam incentivos econômicos para que produtores e consumido-
res adotem comportamentos que visem reduzir o lixo urbano, seja 
pela não geração ou pelo reaproveitamento (SCHLEGELMILCH; 
MEYER; LUDEWIG, 2010). Teriam como vantagens propiciar um 
alto grau de liberdade aos indivíduos para que busquem melhorias 
ambientais mais custo-efetivas, além de serem de implementação 
menos custosa do que instrumentos de comando e controle. A 
Parliamentary Commission for the Environment (2005) adiciona 
às vantagens o fato de permitirem a descoberta do nível ótimo de 
intervenção política, bem como a introdução de incentivos para que 
indivíduos e empresas atuem em prol de melhorias ambientais.

Motta e Young (1997) afirmam que os dois tipos de instrumentos 
têm sido combinados de forma crescente. Essas abordagens abran-
gem uma ampla gama de mecanismos possíveis: em um extremo, 
incluem multas ou sanções ligadas aos tradicionais regulamentos 
do tipo comando e controle; no outro, abordagens menos interven-
cionistas, baseadas em uma advocacia do consumidor ou em litígios 
particulares para incentivar a melhoria da gestão ambiental, como 
prefere Coase (1960). No centro, encontramos abordagens mais co-
muns do tipo taxação e/ou subsídio, assim como os mecanismos ba-
seados em direitos de propriedade comercializáveis.

Os instrumentos econômicos podem ser considerados alternativas 
economicamente eficientes e ambientalmente eficazes para com-
plementar as estritas abordagens de comando e controle. Teorica-
mente, ao fornecer incentivos ao controle da poluição ou de outros 
danos ambientais, eles permitem que o custo social de manejo am-
biental seja menor e podem, ainda, fornecer aos cofres do governo 
local receitas fiscais de que tanto necessitam.
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No entanto, os custos administrativos associados aos instrumentos 
econômicos podem ser mais elevados. As exigências de monitora-
mento e de outras atividades de fiscalização são equivalentes às dos 
instrumentos de comando e controle, podendo haver a necessidade 
de esforços adicionais de administração para fazer face às mudanças 
institucionais e de projeto que surgem da aplicação dos instrumen-
tos econômicos (MOTTA; YOUNG, 1997).

Taxonomia dos instrumentos econômicos

Os instrumentos econômicos podem ser classificados em dois tipos:  
(i) incentivos na forma de prêmios e (ii) incentivos na forma de preços. 
Os primeiros requerem um comprometimento de recursos do Tesouro, 
enquanto os segundos geram fundos fiscais (MOTTA; YOUNG, 1997).

Os incentivos na forma de prêmios são basicamente o crédito sub-
sidiado, as isenções de imposto e outras facilidades contábeis para 
efeito de redução da carga fiscal (como a depreciação acumulada). 
Esses incentivos requerem prazos e taxas mais adequados à matura-
ção dos investimentos ambientais, e sua aplicação é apropriada em 
casos específicos de setores com impacto econômico significativo e 
que tenham necessidade de ajustes emergenciais.

Os incentivos econômicos via preços são todos os mecanismos que 
orientam os agentes econômicos a valorizar os bens e serviços am-
bientais de acordo com sua escassez e seu custo de oportunidade 
social. Para tal, atua-se na formação dos preços privados desses bens 
ou, no caso de ausência de mercados, criam-se mecanismos que es-
tabeleçam um valor social. Em suma, adota-se o “princípio do polui-
dor/usuário pagador”. O objetivo da atuação direta sobre os preços 
é a internalização dos custos ambientais nos custos privados em que 
os agentes econômicos incorrem ao realizar suas atividades de pro-
dução e consumo no mercado.
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Quadro 1 • Mecanismos que incorporam instrumentos de comando e 
controle e instrumentos econômicos

<ORIENTADOS PARA O CONTROLE>
<ORIENTADOS PARA O MERCADO>

<ORIENTADOS PARA O LITÍGIO>

Regulamentos  
e sanções

Taxas, impostos 
e cobranças

Criação de 
mercado

Intervenção de 
demanda final

Legislação da 
responsabilização

Exemplos específicos de aplicações urbanas

•  Padrões de 
emissões.

•  Licenciamento 
para atividades 
econômicas 
e relatório 
de impacto 
ambiental.

•  Restrições ao  
uso do solo.

•  Normas sobre 
o impacto da 
construção 
de estradas, 
oleodutos, 
portos ou 
rede de 
comunicações.

•  Diretrizes 
ambientais para 
o traçado das 
vias urbanas.

•  Multas sobre 
vazamentos em 
instalações de 
armazenagem 
situada no porto 
ou em terra.

•  Proibições 
aplicadas a 
substâncias 
consideradas 
inaceitáveis 
para os serviços 
de coleta de 
resíduos sólidos.

•  Quotas de uso 
de água.

•  Cobrança 
pelo uso ou 
degradação 
de um recurso 
natural.

•  Tributos 
convencionais 
fixados sob ótica 
ambiental.

•  Royalties e 
compensação 
financeira para 
a exploração 
de recursos 
naturais.

•  Bônus de 
desempenho 
para padrões de 
construção.

•  Impostos 
afetando opções 
de transporte 
multimodal.

•  Impostos para 
estimular a 
reutilização ou 
reciclagem  
de materiais.

•  Cobrança por 
disposição de 
resíduos sólidos 
em aterro 
sanitário.

•  Licenças 
comercializáveis 
para os direitos de 
captação de água 
e para emissões 
poluidores no ar e 
na água.

•  Desapropriação 
para construção 
incluindo 
“valores 
ambientais”.

•  Direitos de 
propriedade 
ligados aos 
recursos 
potencialmente 
impactados pelo 
desenvolvimento 
urbano (floresta, 
solo, pesca 
artesanal).

•  Sistemas de 
reembolso para 
resíduos sólidos 
de risco.

•  Rotulação 
de produtos 
de consumo 
referente a 
substâncias 
problemáticas 
(ex.: fosfatos  
em detergentes).

•  Educação para a 
reciclagem e  
a reutilização.

•  Legislação sobre 
divulgação, 
exigindo que 
os fabricantes 
publiquem a 
geração de 
resíduos sólidos, 
líquidos e 
tóxicos.

•  Lista negra dos 
poluidores.

•  Compensação  
de danos.

•  Responsabilização 
legal por 
negligência 
dos gerentes 
da empresa e 
das autoridades 
ambientais.

•  Bônus de 
desempenho de 
longo prazo para 
riscos possíveis 
ou incertos na 
construção de 
infraestrutura.

•  Exigências 
de “Impacto 
Líquido Zero” 
para o traçado 
de rodovias, 
oleodutos ou 
direitos de 
passagem de 
serviços públicos  
e passagem  
sobre água.

Fonte: Motta e Sayago (1998).
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Exemplos de instrumentos econômicos incluem taxas municipais 
de lixo, imposto para a manutenção de aterros sanitários, esque-
mas de depósito-retorno e taxas antecipadas para reciclagem. Como 
descrito na Figura 1, o instrumento econômico pode enfocar dife-
rentes estágios do ciclo de vida do produto, especialmente a partir 
da relação varejista-consumidor.

Figura 1 • Ciclo de vida do produto e foco da política

Importação Manufatura

Embalagem

Varejo

Consumidor

Aterro Reciclagem/reuso

Encargos sobre 
o produto

Encargos sobre 
o descarte

Subsídios à 
reciclagem

Fonte: Adaptado de Parliamentary Commission for the Environment (2005).

Há também grandes grupos de instrumentos econômicos: os ge-
radores de receitas para o governo, os provedores de receitas para 
empresas e organizações não governamentais (ONG) e os não rela-
cionados à receita para o governo, conforme o Quadro 2.

Quadro 2 • Tipologia dos instrumentos econômicos

Geradores de receita 
para o governo

Provedores de receitas para 
empresas e ONGs

Não relacionados à receita 
para o governo

Encargos
Impostos
Reduções de subsídio

Subsídios
Subvenções
Créditos tributários
Direitos de desenvolvimento  
   e de propriedade
Incentivos da comunidade local
Fundos

Incentivos à mudança de 
   produtos e processos
Arranjos de trade-off
Políticas de aquisição
Sistemas de depósito-retorno
Sistemas de coleta
Gestão de produtos
Divulgação de desempenho
Lei de responsabilidade
Garantias de execução

Fonte: Adaptado de Cointreau e Hornig (2003).
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Um exemplo de instrumento econômico provedor de receitas para 
empresas e ONGs é a linha de apoio para catadores de materiais 
recicláveis, criada em 2006 pelo BNDES. Operada com recursos não 
reembolsáveis do BNDES Fundo Social, financia investimentos em 
infraestrutura física, aquisição de equipamentos, assistência técnica 
e capacitação dos cooperados em todo o país (BNDES, 2006).

Como mostra a Figura 2, Schlegelmilch, Meyer e Ludewig (2010) 
classificam os instrumentos econômicos de acordo com o estágio da 
gestão do lixo: geração, tratamento e descarte.

Figura 2 • Instrumentos econômicos e o processo de gestão do lixo

• Encargos sobre os resíduos
• Sistemas de depósito-retorno

• Comissão por reciclagem  
   avançada

• Impostos de aterro
• Arranjos de comércio de       
  licenças de aterros

Processo de gestão de resíduos

Geração de resíduos Tratamento Descarte

Fonte: Adaptado de Schlegelmilch, Meyer e Ludewig (2010).

No que se refere à geração de lixo, o instrumento econômico mais 
utilizado é a taxa de limpeza urbana, conhecida mundialmente como 
“taxa do lixo”, incidente sobre o produtor dos resíduos. No entanto, 
há alguns produtos que se valem de sistemas de depósito-retorno para 
estimular o correto descarte e possível reutilização de partes e peças. 
No Brasil, os exemplos mais usuais são o descarte de baterias auto-
motivas, pneus e óleo lubrificante. Na Holanda, ocorre também com 
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eletrodomésticos da “linha branca”, como geladeiras, micro-ondas, 
fogões e máquinas de lavar (OOSTERHUIS et al., 2009).

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em relatório de 
pesquisa que buscou realizar um diagnóstico dos instrumentos eco-
nômicos utilizados na gestão dos resíduos sólidos no Brasil (CIAS-
CA, 2012), identificou os seguintes tipos:

•  instrumentos econômicos de incentivo à redução dos resí-
duos na fonte e à coleta seletiva;

•  taxa de coleta por volume de resíduo gerado (unit pricing);

•  Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) Verde: incenti-
vo à redução e separação dos resíduos;

•  sistemas de depósito-retorno e logística reversa;

• instrumentos econômicos de incentivo ao mercado  
de reciclagem;

•  incentivo fiscal para reúso de materiais recicláveis;

•  instrumentos econômicos para serviços de destinação final;

•  taxa sobre a destinação final em aterro sanitário;

•  mecanismo de desenvolvimento limpo e geração de créditos 
de carbono;

•  incentivo à compostagem de resíduos agrícolas;

• criação de mercado para resíduos industriais, perigosos  
e hospitalares;

•  uso do ICMS Ecológico como incentivo para melhoria na 
gestão de resíduos, já que o mecanismo possibilita aos mu-
nicípios acessarem recursos financeiros do ICMS de critérios 
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ambientais para a repartição da “quota-parte” a que têm di-
reito como transferências constitucionais.

Efetividade de dois instrumentos econômicos: 
“taxa do lixo” e sistema de depósito-retorno

Palmer e Walls (1997, apud MOTTA; SAYAGO, 1998) demonstram 
que o sistema depósito-retorno – no qual se paga um adicional na 
compra do produto que é recebido de volta ao retornar a embala-
gem – leva a uma quantidade ótima de lixo encaminhado à disposi-
ção final pelos seus produtores. Os autores simularam um modelo 
depósito-retorno para compará-lo com o subsídio à reciclagem e 
com a taxação sobre o produto final. Os resultados mostram que 
esse sistema é mais eficiente que os demais, no sentido de que, para 
o mesmo resultado, apresenta menor custo. Para uma redução do 
lixo de 10%, é necessário um depósito-retorno de US$ 45 por tone-
lada, enquanto a taxa sobre o produto final deve ser de US$ 85 por 
tonelada e o subsídio à reciclagem de US$ 98.

Quanto à “taxa do lixo”, que se refere ao valor cobrado pela coleta 
domiciliar, o que se percebe é que na maioria dos casos ela é calculada 
pelos municípios de acordo com o valor da propriedade (GIZ, 2015). 
No caso da cidade do Rio de Janeiro, essa taxa é cobrada juntamente 
com o IPTU; a não ser para os grandes geradores de lixo – que pro-
duzem acima de 120 litros por dia –, que são obrigados a pagar pela 
coleta à parte, podendo contratar a própria Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana (Comlurb) ou alguma empresa privada.

Há ainda outras formas de incidência da “taxa do lixo”, como pela 
produção individual ou ainda pelo consumo de água potável. Tais 
formas esbarram, contudo, na viabilidade econômica, uma vez que 
individualizar o controle pode custar mais do que seria possível 



Instrumentos econômicos para a redução do lixo urbano: análise dos casos brasileiros 
 da “taxa do lixo” e do sistema de depósito-retorno das baterias automotivas

413R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28, n. 56, p. 399-436, dez. 2021

cobrar pelo serviço (SCHLEGELMILCH; MEYER; LUDEWIG, 
2010). A contrapartida é que, ao não individualizar, torna-se im-
possível adotar o conceito de poluidor-pagador, impedindo uma 
correta alocação das externalidades no sistema de preço, fazendo 
surgir os free riders – pessoas físicas ou jurídicas que usufruem de 
benefícios sem arcar com seus custos.

Souza (2012) aponta que, no Brasil, a taxação da geração de lixo 
costuma se restringir ao nível municipal, com o objetivo de arcar 
com custos da limpeza urbana. Na maioria dos casos, utiliza-se a 
referência do metro quadrado de área construída das residências 
como base para calcular a cobrança. A autora destaca a experiência 
da cidade de São Paulo que, em 2002, adotou uma “taxa do lixo” 
baseada na autodeclaração dos habitantes sobre a quantidade de 
resíduos por eles produzida. Em dezembro de 2005, a taxa foi revo-
gada pela Câmara dos Vereadores por demanda do Poder Executivo. 
Nesse intervalo, contudo, foi possível observar a efetividade da taxa 
baseada no poluidor-pagador, pois houve queda de cerca de 25% da 
quantidade de resíduos domiciliares gerada entre 2003 e 2005.

Métodos
Este trabalho pode ser classificado como uma investigação descritiva 
(GIL, 2002), uma vez que busca mapear a produção acadêmica e ins-
titucional relacionada aos instrumentos econômicos, principalmente 
quanto a sua aplicação no gerenciamento do lixo urbano no Brasil. 
Para Gil (2002), as investigações descritivas são habitualmente reali-
zadas por pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática.

Além disso, o artigo assume características de estudos de caso, per-
mitindo a análise de um objeto único (GIL, 2002) – os instrumentos 
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econômicos utilizados para a redução do lixo urbano brasileiro – e 
propiciando conhecimento detalhado sobre duas situações: a co-
brança da “taxa do lixo” e a adoção do sistema depósito-retorno.

Yin (2010) afirma que o estudo de caso é adequado para inves-
tigações que não necessitem de controle sobre os eventos com-
portamentais. No que se refere à coleta de dados, esse é o mais 
completo de todos os delineamentos, pois pode se valer tanto de 
informações fornecidas por pessoas, como entrevistas, quanto de 
dados “de papel”, teóricos ou já coletados por outros instrumentos 
(GIL, 2002).

A principal crítica a estudos de caso diz respeito à falta de pro-
cedimentos metodológicos rígidos. É necessário, portanto, re-
dobrada atenção do pesquisador tanto no planejamento quanto 
na coleta e análise dos dados, de forma a minimizar o efeito dos 
vieses (GIL, 2002). Tais características limitam o estudo à medi-
da que as conclusões obtidas não poderão ser generalizadas es-
tatisticamente, ou seja, a extrapolação dos resultados é bastante 
reduzida (YIN, 2010), embora seu objetivo primaz seja o de pro-
porcionar uma visão global do problema ou identificar fatores 
que o influenciam ou que por ele são influenciados.

A adoção da “taxa do lixo”  
e do sistema de depósito-
retorno no Brasil
Esta seção pretende discutir dois instrumentos econômicos adota-
dos no Brasil que têm potencial para reduzir a quantidade de lixo 
urbano gerado: a “taxa do lixo”, classificada por Cointreau e Hornig 
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(2003) como geradora de receita para governos (revenue generating 
instruments), e o sistema de depósito-retorno de baterias automo-
tivas, classificado pelas autoras como não gerador de receita para 
governos (non-revenue instruments).

Já na classificação adotada por Schlegelmilch, Meyer e Ludewig 
(2010), que considera o estágio do ciclo do lixo como referência, 
ambos os instrumentos estão associados ao estágio de geração. Por 
fim, para Motta e Sayago (1998), a “taxa do lixo” é um mecanis-
mo de gestão ambiental vinculado a “taxas, impostos e cobranças”, 
enquanto o sistema de depósito-retorno diz respeito a “criação de 
mercados”. Como será demonstrado, sob a ótica da alteração do 
comportamento do consumidor, o sucesso é bem distinto entre a 
“taxa do lixo”, tal como foi adotada no Brasil, e o sistema de depósi-
to-retorno das baterias automotivas.

A taxa de limpeza urbana (“taxa do 
lixo”) como instrumento econômico

A previsão legal de utilização de 
instrumentos econômicos

A PNRS, criada pela Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, e regula-
mentada pelo Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010, tornou 
obrigatória a elaboração de planos municipais e estaduais de gestão 
de resíduos sólidos. O artigo 80 do decreto cita expressamente os 
“instrumentos econômicos” que podem ser implementados, a saber:

I. incentivos fiscais, financeiros e creditícios;

II. cessão de terrenos públicos;
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III. destinação dos resíduos recicláveis descartados pelos 
órgãos e entidades da administração pública federal 
às associações e cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis, nos termos do Decreto 5.940, de 25 de ou-
tubro de 2006;

IV. subvenções econômicas;

V. fixação de critérios, metas, e outros dispositivos 
complementares de sustentabilidade ambiental para 
as aquisições e contratações públicas;

VI. pagamento por serviços ambientais, nos termos defi-
nidos na legislação; e

VII. apoio à elaboração de projetos no âmbito do Meca-
nismo de Desenvolvimento Limpo  MDL ou quais-
quer outros mecanismos decorrentes da Convenção 
Quadro de Mudança do Clima das Nações Unidas 
(BRASIL, 2010).

Por sua vez, a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que institui as 
diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico, determina, 
em seu capítulo VI, artigo 29, outro instrumento econômico funda-
mental para a gestão de resíduos sólidos, a saber:

Os serviços públicos de saneamento básico terão a sus-
tentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre 
que possível, mediante remuneração pela cobrança dos 
serviços. Para limpeza urbana e manejo de resíduos sóli-
dos urbanos: taxas ou tarifas e outros preços públicos, em 
conformidade com o regime de prestação do serviço ou 
de suas atividades (BRASIL, 2007).
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Até a PNRS, os instrumentos de comando e controle (regulação) 
e econômicos tinham inúmeras falhas: a gestão municipal de re-
síduos sólidos era baseada em um sistema de comando e controle 
ineficiente, com penalidades não aplicadas ou, quando aplicadas, 
não correspondentes ao dano ambiental da disposição inadequa-
da. Além disso, o instrumento econômico da taxa de limpeza 
urbana, aplicada sobre o IPTU, não era vinculado ao volume de 
resíduo gerado e ao custo de determinado modo de tratamento. 
Tais falhas contribuíam, portanto, para a ineficiência da gestão de 
resíduos sólidos.

Como estudado por Souza (2012), no Brasil, a taxação da geração do 
lixo se restringe a cobranças municipais cujo objetivo é arcar com 
custos da limpeza urbana. Na maioria dos casos, utiliza-se a refe-
rência do metro quadrado de área construída das residências como 
base para calcular a cobrança, como foi o caso da experiência da 
cidade de São Paulo, que, em 2002, adotou uma taxa do lixo baseada 
na autodeclaração dos habitantes sobre a quantidade de resíduos 
por eles produzida.

Na capital paulista, a aplicação do instrumento econômico “taxa do 
lixo” foi a mais próxima daquilo para a qual foi concebida: trans-
formar o poluidor em poluidor-pagador, fazendo com que arcasse a 
título de imposto com o valor necessário para suprir o gap entre seu 
custo privado e o custo social, deslocando assim o ponto de equilí-
brio do lixo urbano gerado para um volume menor do que aquele 
que seria produzido sem que houvesse o pagamento do tributo.

Entretanto, em dezembro de 2005, a taxa foi revogada pela Câmara 
dos Vereadores por demanda do Poder Executivo. Apesar do pouco 
tempo de vigência dessa metodologia de cálculo e da fragilidade da 
autodeclaração, foi possível observar a efetividade da taxa baseada no 
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poluidor-pagador, pois houve queda de cerca de 25% da quantidade 
de resíduos domiciliares gerada entre 2003 e 2005 (SOUZA, 2012).

Com exceção de tal experiência, os custos associados à gestão de 
resíduos sólidos no Brasil são geralmente financiados pela taxa de 
limpeza urbana (cobrança vinculada ao IPTU de forma discrimi-
nada), salvo alguns municípios, que aplicam taxas proporcionais ao 
volume de resíduos recolhido. No caso da cidade do Rio de Janeiro, 
por exemplo, grandes geradores de lixo, que produzam acima de 
120 litros por dia, são obrigados pela prefeitura a pagar pela coleta 
à parte (lixo extraordinário), podendo contratar a própria Comlurb 
ou outra empresa.

Dito de outra forma, quando a taxa é recolhida por meio do IPTU 
de forma independente do volume de resíduo produzido pelas fa-
mílias, há uma simples repartição dos custos entre os agentes de-
mandantes dos serviços, tornando nulo o custo marginal de gestão 
e, consequentemente, dispersando a responsabilidade dos agentes 
econômicos em reduzir na fonte o volume de resíduo gerado.

Além de não incentivar os agentes produtores de resíduos sólidos 
a mudar de comportamento – com redução na fonte –, a taxa de 
limpeza urbana não vinculada ao volume de resíduo gerado deixa 
de implementar o princípio poluidor-pagador, já que não está asso-
ciada ao custo social marginal de tratamento do volume de resíduo.

Além da taxa, o Ipea (CIASCA, 2012) relata outros instrumentos 
já aplicados no país. Observam-se iniciativas locais para incenti-
var a coleta de materiais recicláveis com o depósito-retorno, visan-
do reduzir as emissões de metano oriundas de aterros sanitários e 
da pecuária, bem como para criar um mercado de resíduos indus-
triais, entre outras. São iniciativas de agentes individuais, como 
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produtores de embalagens, federações da indústria, cooperativas, 
distribuidoras de energia e gestores municipais.

Contudo, na maioria dos casos, não há regulamentação estadual ou 
municipal que associe tais instrumentos às metas de redução, tra-
tamento e disposição final adequada dos resíduos sólidos, gerando 
menor visibilidade quanto aos resultados obtidos e menor efeti-
vidade na mudança de comportamento dos geradores de resíduos 
(CIASCA, 2012).

Isso pode ser atribuído, como afirmam Motta e Young (1997)e  
Schlegelmilch, Meyer e Ludewig (2010), aos custos administrativos 
associados aos instrumentos econômicos, que podem ser elevados: 
as exigências de monitoramento e outras atividades de fiscalização 
são equivalentes às dos instrumentos de comando e controle, invia-
bilizando economicamente sua utilização.

Como demonstrado na Tabela 1, 61,41% dos municípios brasilei-
ros não fazem qualquer tipo de cobrança pela gestão dos resíduos 
sólidos e 35,68% estabelecem uma taxa vinculada ao IPTU. En-
quanto apenas 1,06% dos municípios no país aplicam uma taxa 
específica para o setor, Maranhão e Bahia têm, respectivamente, 
99,54% e 94,48% dos municípios sem nenhum tipo de cobrança. 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os dois estados em que 
há maior proporção de municípios que fazem cobrança do servi-
ço, com 73,38% e 68,15%, respectivamente. Santa Catarina tam-
bém é o estado com maior proporção de municípios que cobram 
uma taxa específica para o serviço de gestão de resíduos (5,8%). 
Em seguida está o estado do Rio de Janeiro, com 3,26%, muito 
em virtude da cobrança de lixo extraordinário (acima de 120 li-
tros diários) pela prefeitura da capital fluminense.
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Tabela 1 • Percentual de municípios com manejo de resíduos sólidos, por 
existência e forma de cobrança pelo serviço

Municípios 
com manejo 
de resíduo

Taxa 
específica

Taxa 
junto 
com o 
IPTU

Tarifa por 
serviços 
especiais

Outra 
forma

Sem 
declaração

Municípios 
que não 
cobram 

pelo serviço

Brasil 99,96 1,06 35,68 1,02 0,79 0,04 61,41

Rondônia 100 3,85 28,85 1,92 1,92 - 63,46

Acre 100 - 13,64 - - - 86,36

Amazonas 100 - 12,9 - 1,61 - 85,48

Roraima 100 - 6,67 - - - 93,33

Pará 100 - 17,48 - - - 82,52

Amapá 100 - - 12,5 - - 87,5

Tocantins 100 0,72 4,32 - - - 94,96

Maranhão 99,54 - - - - 0,46 99,54

Piauí 100 - 9,42 - - - 90,58

Ceará 100 - - - - - 100

Rio Grande  
do Norte

100 - 22,16 - - - 77,84

Paraíba 100 0,9 13,9 0,45 - - 84,75

Pernambuco 100 0,54 48,11 - 0,54 - 50,81

Alagoas 100 0,98 18,63 - - - 80,39

Sergipe 100 - - - - - 100

Bahia 100 0,72 4,32 0,48 - - 94,48

Minas Gerais 100 0,7 44,2 0,7 0,35 - 54,04

Espírito Santo 100 - 62,82 1,28 1,28 - 34,62

Rio de Janeiro 98,91 3,26 45,65 2,17 - 1,09 47,83

São Paulo 100 1,71 52,71 1,71 0,47 - 43,41

Paraná 100 1,25 63,16 5,01 5,26 - 25,31

Santa Catarina 100 5,8 73,38 1,37 1,71 - 17,75

Rio Grande 
do Sul

100 0,4 68,15 1,01 1,01 - 29,44

Mato Grosso 
do Sul

100 - 44,87 1,28 1,28 - 52,56

Mato Grosso 100 0,71 22,7 0,71 0,71 - 75,18

Goiás 100 1,63 12,6 - 0,41 - 85,37

Distrito Federal 100 - 100 - - - -

Fonte: Ciasca (2012).
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O 18º Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (BRASIL, 
2020) evidencia que houve pequenos avanços na cobrança pela ges-
tão dos resíduos sólidos desde a análise do Ipea (CIASCA, 2012). 
Com a ressalva de que a amostra analisada representa 66,6% dos 
municípios, o estudo demonstra que, em 2019, 44,8% das cidades 
cobravam pela gestão dos resíduos sólidos, o que cobria 57,2% dos 
custos nas localidades consideradas, de R$ 24,35 bilhões.

Dos municípios analisados (BRASIL, 2020), 37,3% estabelecem uma 
taxa vinculada ao IPTU, enquanto 5,0% a vinculam à conta d’água e 
apenas 2,4% têm taxa cobrada em boleto específico. Somente quatro 
cidades se valem de unidade de medida dos resíduos para a cobran-
ça de uma tarifa: Balneário Camboriú (SC), Carmópolis de Minas 
(MG) e Itajaí (SC) adotam o volume (m³ ou litros), enquanto Ipi-
ranga do Sul (RS) utiliza o peso (quilos ou toneladas).

Souza (2012) afirma que a legislação brasileira obriga que taxas se-
jam atribuídas a um determinado sujeito passivo pelo serviço públi-
co prestado ou posto à disposição do contribuinte. Dado o caráter 
divisível das taxas, elas só podem ser cobradas se puderem ser tradu-
zidas em unidades de medida. Esse é o “problema” da “taxa do lixo”: 
como os serviços de coleta não se realizam individualmente, acabam 
por serem feitos, na prática, de maneira indivisível.

Para a autora, o mais correto seria que a contabilidade dos resíduos 
gerados per capita ocorresse de maneira isolada e o tarifário variasse 
de acordo com o peso, o volume e a periculosidade do que se des-
carta. Seria o sistema pay as you throw (PAYT), ou “pague o quanto 
joga fora”, que orientaria os consumidores à prevenção de resíduos 
e à escolha de ecoprodutos.
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Visto de outro modo, o que a forma de coleta do lixo atual não 
permite é a correta cobrança da taxa do lixo individual, de modo a 
imputar a cada produtor de lixo um valor suficiente para preencher 
o gap entre o custo social e o custo privado, forçando o poluidor a 
achar um novo ponto de equilíbrio do volume produzido. Ainda 
não há, pela ótica da taxa do lixo, solução custo-efetiva adotada 
por cidades brasileiras, uma vez que as alternativas ainda são muito 
custosas (MOTTA; YOUNG, 1997; SCHLEGELMILCH; MEYER; 
LUDEWIG, 2010; SOUZA, 2012).

Estudo de caso sobre a logística reversa 
das baterias chumbo-ácido: a combinação 
entre instrumentos de comando e 
controle e instrumentos econômicos

Instrumentos de comando e controle

Desde a entrada em vigor da PNRS, a partir da promulgação da Lei 
12.305/2010, o Estado brasileiro determinou que a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos abrange fabricantes, 
importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores.

No caso específico dos estabelecimentos especializados no comércio 
de baterias chumbo-ácido – mais conhecidas como baterias auto-
motivas –, a legislação estabelece a responsabilidade de armazenar 
as baterias inservíveis em condições que permitam a não contami-
nação do meio ambiente, dado o potencial contaminante de sua 
principal matéria-prima: o chumbo.

Antes da PNRS, a indústria já sofria intervenção na logística re-
versa das baterias por meio de legislações estaduais e municipais, 
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além do previsto no artigo 19 da Resolução Conama 401, de 4 de 
novembro de 2008, que obriga os estabelecimentos de comércio de 
baterias a conter pontos de recolhimento adequados.

No estado do Rio de Janeiro, a Lei 4.191, de 30 de setembro de 
2003, dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e, em 
seus artigos 22-A a 22-E – inseridos por meio da Lei 6.805, de 18 
de junho de 2014 –, estabelece a obrigatoriedade de se estruturar 
e implementar sistemas de logística reversa para coleta e correto 
descarte de baterias.

Já na capital fluminense, a Lei 4.969, de 23 de dezembro de 2008, 
em seus artigos 15 a 18, já estabelecia a obrigatoriedade do correto 
descarte de baterias automotivas por meio de logística reversa, ou 
seja, o consumidor deveria entregá-la em um ponto de venda, que, 
por sua vez, a devolveria ao distribuidor, e este, ao fabricante, para 
que pudesse reutilizar o material ou descartá-lo da forma estabele-
cida pela legislação.

Voltando à Resolução Conama 401/2008, que pode ser conside-
rada um marco para o setor de baterias automotivas, ela obriga 
em seu artigo 3º apenas os fabricantes e importadores de baterias 
a estarem inscritos no Cadastro Técnico de Atividades Poten-
cialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais 
(CTF) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama). Para distribuidores e estabeleci-
mentos comerciais, esse cadastro é facultativo, permitindo que 
informem somente sobre o quantitativo de baterias adquiridas 
e de sucatas devolvidas às fábricas para a destinação ambiental-
mente adequada.



Denilson Queiroz Gomes Ferreira e Daniel Soares Gomes Ferreira

424  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28 n. 56, p. 399-436, dez. 2021

Há, ainda, um acordo setorial firmado em 14 de outubro de 2019 
entre Ministério do Meio Ambiente, Associação Brasileira de Bate-
rias Automotivas e Industriais (Abrabat), fabricantes, distribuidores, 
comerciantes e Instituto Brasileiro de Energia Reciclável (Iber), sen-
do este último o responsável pelo gerenciamento e produção de in-
formações para avaliação da efetividade do acordo (BRASIL, 2019). 
As metas para recolhimento de baterias inservíveis nos quatro anos 
subsequentes ao acordo são descritas na Tabela 2.

Tabela 2 • Metas anuais de recolhimento de baterias inservíveis

Região
Anos

I II III IV

Norte 60% 65% 70% 75%

Nordeste 70% 75% 80% 85%

Centro-Oeste 65% 70% 75% 80%

Sudeste 80% 85% 90% 95%

Sul 75% 80% 85% 90%

Brasil 75% 80% 85% 90%

Fonte: Brasil (2019).

O instrumento econômico como 
estímulo ao fluxo logístico reverso

Diante da obrigação de se gerir adequadamente o descarte dos pro-
dutos, o processo de recolhimento via canal de distribuição das 
baterias usados (inservíveis) é o elemento central no processo de lo-
gística reversa. Coelho e Pinheiro (2019) sintetizam o fluxo logístico 
reverso da seguinte forma: o comerciante compra as baterias usadas 
(sucatas) do consumidor final. No entanto, essa compra usualmente 
assume a forma de desconto na aquisição de nova bateria.
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Nacionalmente, a Abrabat adotou como orientação a recompra da 
bateria automotiva usada no momento que o consumidor vai ao 
ponto de venda adquirir a bateria nova. A regra entre os comercian-
tes do país é informar o preço de venda da bateria nova ao cliente 
já considerando que a comercialização será “a base de troca”. Por 
exemplo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o preço de venda gira 
em torno de R$ 250,00, mas caso o cliente não tenha uma bateria 
antiga para trocar, deverá pagar cerca de R$ 50,00 a mais pela ba-
teria nova, totalizando R$ 300,00. Dessa forma, o acréscimo repre-
senta 20% do preço de venda a base de troca.

Com esse mecanismo, em grandes centros urbanos, os pequenos 
pontos de venda recolhem praticamente 100% do que comercia-
lizaram em baterias inservíveis graças ao estímulo econômico. 
Há, ainda, a previsão de recompra de baterias inservíveis por 
alguns dos pontos de venda, com preço variando entre R$ 30,00 
e R$ 50,00. Percebe-se, portanto, que a utilização do instrumen-
to econômico conhecido como sistema de depósito-retorno no 
mercado de baterias automotivas é uma forma de viabilizar a 
obrigação legal estabelecida pela PNRS, pelo Conama e por le-
gislações estaduais e municipais.

O valor de uma sucata é relacionado ao seu peso e, portanto, 
é variável. Conforme Coelho e Pinheiro (2019), nesse sistema, 
todas as sucatas são pesadas e armazenadas em um contêiner no 
fundo das lojas e separadas por fabricante. Quando distribuido-
res e varejistas necessitam abastecer o estoque, as sucatas retor-
nam às fábricas mediante compensação financeira a eles, feita 
por meio de desconto no valor total da compra. Somente é pos-
sível realizar compras com os fabricantes por meio da devolução 
de sucatas, sendo computada em nota fiscal a quantidade total 



Denilson Queiroz Gomes Ferreira e Daniel Soares Gomes Ferreira

426  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28 n. 56, p. 399-436, dez. 2021

de baterias novas e de sucatas retornadas. O ciclo desse processo 
logístico está representado na Figura 3.

Figura 3 • Ciclo das baterias automotivas

FABRICANTE

Encaminha as baterias 
inservíveis para a reciclagem

COMERCIANTE

COMERCIANTE CONSUMIDOR

Adquire as baterias novas 
mediante a entrega de 
sucatas do seu estoque

Entrega a sucata no estabelecimento 
e recebe compensação em 

dinheiro ou desconto na aquisição 
de nova bateria

Armazena as sucatas e devolve 
ao fabricante mediante 
compensação financeira

Fonte: Coelho e Pinheiro (2019).

Graças ao sistema de depósito-retorno, cerca de 90% das bate-
rias vendidas ao consumidor final retornam aos comerciantes 
de grandes centros urbanos. É usual, também, que varejistas e 
distribuidores adquiram sucatas de outras origens – de “sucatei-
ros”, por exemplo – como forma de assegurar que será possível 
comprar a quantidade desejada de novas baterias junto aos fa-
bricantes. A Figura 4 ilustra o processo logístico ideal das bate-
rias automotivas.
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Figura 4 • Processo logístico ideal das baterias automotivas

CONSUMIDOR

SUCATA

RECICLAGEM

BATERIA NOVA

FÁBRICA

DISTRIBUIDORCOMÉRCIO

Fonte: Adaptado de Coelho e Pinheiro (2019).

A logística reversa na Acumuladores Moura S.A.

A Acumuladores Moura S.A., popularmente conhecida como Bate-
rias Moura, foi fundada no Brasil há sessenta anos e ainda hoje é lí-
der no mercado de baterias automotivas do país. A empresa iniciou 
o fluxo logístico reverso de coleta e reaproveitamento das baterias 
de chumbo-ácido há 35 anos, portanto, antes de tal processo ter se 
tornado obrigatório por meio de imposições legais.
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Figura 5 • Processo logístico ideal da Baterias Moura

1. A Moura 
fornece ao 
distribuidor

2. O distribuidor 
vende a bateria 
Moura ao ponto 
de venda

3. O ponto de 
venda vende a 
bateria Moura ao 
consumidor final

4. O consumidor entrega 
sua sucata ao comprar 
uma nova bateria

5. A sucata é
recolhida pelo 
distribuidor

6. O distribuidor 
entrega a sucata à 
fábrica, que recicla 
todos os seus materiais

Fonte: Adaptado de Moura (2016).

Atualmente, a empresa promove a coleta e o reaproveitamento de 
100% das baterias que comercializa no Brasil – o que já representa 
mais de 100 mil toneladas de baterias corretamente descartadas –, o 
que faz da Moura a maior recicladora de chumbo da América do Sul.

A empresa tem 76 centros de distribuição e todos estão prepara-
dos para receber baterias usadas não apenas de comerciantes, como 
também de consumidores (MOURA, [20??]). Todo o fluxo de lo-
gística reversa é gerenciado pela empresa, que também detém uma 
unidade de reciclagem de chumbo, localizada em Belo Jardim (PE). 
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Tal unidade contou com financiamento do BNDES em 14 operações 
de apoio direto realizadas desde 2012, valendo-se de produtos fi-
nanceiros que visavam tanto para a ampliação da capacidade produ-
tiva quanto para projetos de inovação e sustentabilidade (BNDES, 
[2021]), como o de  adoção do sistema depósito-retorno.

O chumbo é reaproveitado e passa pelos processos de separação, 
fundição, refino e lingotamento até ser empregado na fabricação de 
novas baterias. Também o plástico é reciclado pela Moura e reuti-
lizado na produção de baterias novas. Todas as unidades fabris da 
Moura têm certificação ISO 14001/15, sistema de gestão ambiental 
que promove o reaproveitamento das baterias.

Conclusões
O presente artigo procurou apresentar brevemente os tipos de instru-
mentos econômicos existentes para a redução de poluição, bem como 
avaliar de que forma a “taxa do lixo” e o sistema de depósito-retorno 
das baterias automotivas são utilizados no Brasil. Em seguida, compa-
rou os resultados desses dois instrumentos no que se refere ao poten-
cial de redução de lixo urbano.

No Brasil, há uma conjugação de instrumentos de comando e con-
trole com instrumentos econômicos. Nas três esferas administra-
tivas, a legislação obriga a gestão dos resíduos sólidos por todos os 
envolvidos na cadeia logística, deixando, contudo, o consumidor 
em uma posição de hipossuficiência. Isso significa que a maior res-
ponsabilização ocorre entre as pessoas jurídicas – fabricantes, dis-
tribuidores e varejistas –, fazendo com que as pessoas físicas sejam 
incentivadas apenas por meio de campanhas de conscientização, 
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o que faz com que seu comportamento não seja orientado para a 
redução do lixo urbano.

Já os instrumentos econômicos têm como vantagem em relação aos 
de comando e controle o poder de influenciar o comportamento de 
indivíduos, pois estes podem ser beneficiados de acordo com seu 
comportamento não poluidor/produtor de lixo.

Por meio de dois casos brasileiros, o da “taxa do lixo” e do sistema de 
depósito-retorno de baterias automotivas, foi possível perceber que 
enquanto o segundo instrumento é bem-sucedido em fazer retornar 
à cadeia logística o chumbo – que é extremamente nocivo à saúde –, 
o primeiro não é efetivo na redução da produção de lixo pelos cida-
dãos dos municípios. Tais resultados empíricos corroboram os obti-
dos de modo experimental por Palmer e Walls (1997, apud MOTTA; 
SAYAGO, 1998).

A única avaliação positiva da “taxa do lixo” encontrada por este es-
tudo foi quando a cidade de São Paulo criou, em 2002, uma legisla-
ção que estabelecia como critério de determinação do valor da “taxa 
do lixo” a autodeclaração de cada proprietário de imóvel sobre a 
quantidade de lixo produzida. Segundo Souza (2012), entre 2003 e 
2005, a redução da quantidade produzida foi da ordem de 25%.

Infelizmente, a Prefeitura de São Paulo descontinuou a iniciativa e 
retornou ao sistema adotado pela imensa maioria dos municípios 
brasileiros, que cobram a “taxa do lixo” juntamente ao IPTU como 
forma ratear os custos da limpeza urbana de acordo com a metra-
gem quadrada de cada imóvel. Em suma, um critério que não traz 
estímulo econômico para que os cidadãos reduzam sua produção de 
lixo. Em razão disso, a lógica pigouviana de taxar produtor-poluido-
res fica inviabilizada, já que todos eles são tratados como iguais, o 
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que gera comportamentos free riders – se, por um lado, esse sistema 
pode cobrir os custos financeiros da limpeza urbana, não é efetivo 
na inibição do comportamento poluidor.

Em contrapartida, a experiência do sistema de coleta-retorno das 
baterias automotivas, já adotado por empresas como a Acumulado-
res Moura S.A. antes mesmo de haver obrigação legal por meio da 
PNRS, demonstrou sua eficiência. A PNRS teve o mérito de servir 
como instrumento de comando e controle, estimulando a ampliação 
de tal iniciativa para toda a cadeia produtiva de baterias automo-
tivas. O setor firmou acordo com o Ministério do Meio Ambien-
te para o estabelecimento de metas anuais e regionais para coleta, 
reaproveitamento e/ou correto descarte das baterias automotivas. 
Nesse sentido, coube ao governo incentivar – como destacado por 
Motta e Young (1997) – que os agentes privados atuassem, conforme 
recomendou Coase (1960).

Para assegurar a participação do consumidor final, o setor adota 
um sistema de reembolso pela entrega de baterias usadas – seja pela 
recompra ou por descontos na aquisição de novas unidades. Na rela-
ção fabricante-distribuidor-varejista, há obrigatoriedade de entrega 
de uma bateria usada para a aquisição de uma nova, gerando um 
mercado de baterias usadas que, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, 
pode representar o pagamento ao detentor da bateria usada de um 
valor de R$ 30 a R$ 50, ou um desconto de R$ 50 ao consumidor 
na aquisição de uma nova.

Percebe-se, desse modo, que o sistema de depósito-retorno das ba-
terias automotivas é mais bem-sucedido em retirar do ambiente 
aquilo que se transformaria em lixo urbano do que a “taxa do lixo” 
do modo como vem sendo adotada, já que ela não usa a produção 
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de lixo como critério para a fixação do valor a ser pago pelo pro-
prietário do imóvel.

O estudo dos dois casos empíricos brasileiros corrobora as simu-
lações de Palmer e Walls (1997, apud MOTTA; SAYAGO, 1998), 
demonstrando que o sistema depósito-retorno leva a uma quanti-
dade ótima social de lixo levado à disposição final se comparado 
com subsídio à reciclagem e com taxação sobre o lixo. Esse sistema 
poderia, portanto, ser ampliado como forma de gestão eficiente 
de resíduos e abarcar produtos com alto potencial poluidor – e.g. 
pneus e demais baterias –, assim como os da indústria eletrônica, 
de linha branca e autopeças, que têm reconhecido valor comercial 
pós-consumo.
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Resumo
O mercado de geração distribuída de energia solar fotovoltaica no Brasil, composto ma-
joritariamente por clientes residenciais e pequenas empresas, atraídos pela significativa 
economia no gasto de energia elétrica, tem crescido de forma acelerada. Os equipamentos 
adquiridos, quase todos importados, têm na figura do integrador o responsável por sua co-
mercialização, projeto, instalação e até financiamento. Esse último é o objeto da pesquisa  
qualitativa apresentada neste artigo, que contou com a participação de seis bancos e duas 
fintechs. Observou-se, assim, que as instituições de financiamento têm desenvolvido formas 
próprias de atender a esse público, a despeito de algum risco percebido a partir de sua res-
pectiva segmentação de clientes. A pesquisa revelou ainda que o BNDES não é visto como 
ator relevante para os clientes de varejo, sobretudo por causa da vedação ao credenciamen-
to de importados, mas o fortalecimento do atual processo de credenciamento e as ações de 
comunicação podem ajudar. O mercado continua bastante promissor e a experiência deve 
encorajar seus atores a seguirem com iniciativas em prol do desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Energia solar. Financiamento a MPMEs. Geração distribuída. Desenvol-
vimento sustentável. Máquinas e equipamentos.

Abstract
Solar photovoltaic distributed generation market in Brazil is skyrocketing and it is mostly led 
by residences and small businesses allured by big savings on their electric bill. Almost all solar 
installations require imported equipment and the implementer is a key figure responsible for panels 
purchasing, projetcting, installation and even financing. The latter is the subject of the qualitative 
survey presented in this article, which was carried out with a total of six banks and two specialized 
fintechs. It became clear throughout the study that lending institutions did find their own way 
to serve these customers regarding customer segmentation, despite risks envolved. BNDES (the 
Brazilian Develpoment Bank) is essentially not considered as an option by small-scale clients and 
lack of accredited imported equipment is to blame for; strenghtening of accreditation process and solid 
communication may see a change in the pattern. Solar market is still promising and previous positive 
experiences should boost players to keep up actions towards sustainable development.

Keywords: Solar energy. Small businesses financing. Distributed generation. Sustainable development. 
Machinery and equipmement.
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Introdução
Já é considerado lugar-comum associar a energia solar a um futuro pro-
missor. O setor apresenta crescimento consistente há anos, e a pers-
pectiva de aumento da demanda, motivada por questões conjunturais, 
parece não ter fim. No entanto, um olhar mais detalhado sobre esse 
segmento revela um fato muito interessante e pouco difundido: um dos 
principais motores da energia solar no Brasil são os pequenos, ou seja, 
clientes residenciais, comércios e prestadores de serviço.

Em consequência disso, constata-se um caminho mais tortuoso para aces-
so ao crédito, o que é comum para um público percebido como de maior 
risco. Surpreende descobrir que o mercado de crédito para energia so-
lar fotovoltaica, ainda que não plenamente atendido, tem características 
próprias e inovadoras para se contrapor à rigidez e à morosidade de ope-
rações creditícias tradicionais. Além disso, ainda está aberto a mudanças 
e novas formatações em função de seu acelerado crescimento.

Fica claro que, a despeito das dificuldades associadas à concessão de 
crédito para pessoas físicas e micro e pequenas empresas, o financia-
mento de uma fonte de energia limpa e renovável para esse público 
traz vantagens que vão além do crédito em si, pois pode ter um efeito 
multiplicador benéfico na economia brasileira.

Mercado de geração  
distribuída de energia  
solar fotovoltaica no Brasil
Por sua extensa dimensão geográfica e suas condições climáticas favo-
ráveis à exposição solar, o Brasil é um dos mercados mais importantes 
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do mundo para o setor de energia solar. Somam-se a isso sua grande 
população, de 213,3 milhões de pessoas (PROJEÇÃO…, 2021), e sua 
importância como economia emergente.

Atualmente, o Brasil é um dos poucos países com capacidade instala-
da de energia solar superior a 10 gigawatts (GW). O país aparece na 
14ª posição e é o único da América Latina no ranking elaborado pela 
Agência Internacional para Energia Renováveis (IRENA, 2021), que 
é liderado – com imensa folga – pela China, que contava com impres-
sionantes 253,8 GW de capacidade instalada em 2020. Observa-se, 
curiosamente, uma relação tímida entre os países líderes de produção 
energética solar e a suposta vocação natural para isso, o que permite 
inferir que, na prática, os investimentos e o grau de prioridade confe-
rido pela sociedade ao tema fazem mais diferença.

A energia solar ocupa a quinta posição na matriz elétrica brasileira, 
considerando-se a soma da capacidade instalada das usinas solares 
de grande porte com a das unidades de geração própria, isto é, as 
placas solares instaladas nos telhados das residências e pequenos ne-
gócios. A potência instalada de fonte solar ultrapassou a de termelé-
tricas movidas a combustíveis fosseis (ABSOLAR, 2021).

Uma vantagem importante da energia solar, em especial no con-
texto da crise energética de 2021, é a redução da pressão sobre os 
recursos hídricos disponíveis. Há de se reconhecer, no entanto, 
que ela ainda tem uma participação bastante modesta no sistema 
energético nacional, de apenas 1,9%. Entre os motivos, está a ainda 
grande capacidade do parque gerador com hidrelétricas, termelé-
tricas e usinas eólicas (BRASIL, 2020), o que não diminui o grande 
potencial de crescimento do segmento, que pode chegar a 5% de 
participação na geração elétrica até o final da década, com 22 GW 
de capacidade instalada.
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Gráfico 1 • Evolução da fonte solar fotovoltaica no Brasil (potência instalada 
em MW)
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Fonte: Absolar (PANORAMA…, 2021).

Ao analisar esse setor, é importante compreender o arcabouço legal 
em que está inserido ou a falta dele. No Brasil, a energia solar é re-
gulamentada apenas por resolução do órgão responsável, a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A Resolução Normativa Aneel 
482, de 17 de abril de 2012, permite que indivíduos produzam sua 
própria eletricidade a partir de fontes limpas e renováveis, tornando-
-se ao mesmo tempo produtores e consumidores (BRASIL, 2012). 
Além disso, a referida resolução regulamenta o Sistema de Compen-
sação de Energia Elétrica (SCEE) por meio da micro e minigeração 
distribuída (MMGD) de fontes renováveis de energia elétrica, como 
solar fotovoltaica, eólica, biomassa e hídrica. Uma demanda antiga 
dos participantes desse mercado é a introdução de um marco legal, 
com o objetivo de trazer segurança jurídica e, consequentemente, 
atrair novos investimentos. O marco legal em discussão – Projeto 
de Lei 5.829/19, mais conhecido como o Marco Legal da Geração 
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Distribuída – tem a elogiável intenção de incentivar o uso das ener-
gias limpas e renováveis, mas também prevê uma compensação pelo 
uso das linhas de distribuição de energia elétrica – uma questão mui-
to controversa que motiva o arrastamento da regulamentação da ge-
ração distribuída ao longo dos anos. Até hoje não há legislação que 
estabeleça a cobrança pelo uso dos sistemas das concessionárias – que, 
como responsáveis por armazenar e distribuir o excesso de energia 
gerada, de certa forma, ajudaram a viabilizar o crescimento acelerado 
da geração solar distribuída. Por enquanto, quem instala placas foto-
voltaicas em sua residência, comércio ou até indústria não paga pelo 
uso das redes de distribuição de energia elétrica.

O projeto de lei prevê uma regra de transição gradual e equilibrada 
para que seja iniciado o pagamento por esse uso, mas os detalhes dessa 
cobrança sofreram mudanças ao longo da tramitação legislativa. Na 
última versão aprovada na Câmara dos Deputados, foi introduzida 
uma diferenciação entre unidades de minigeração distribuída com 
potência instalada inferior ou superior a 500  kW e entre clientes 
atuais ou entrantes no sistema. Com uma distribuição relativamente 
complexa de faixas graduais de cobrança de encargos e tarifas, o PL 
prevê a manutenção da isenção até 2045. Até a publicação deste arti-
go, o projeto ainda seguiria para análise no Senado Federal.

O mercado brasileiro é segmentado em função da potência do equi-
pamento e, principalmente, do perfil do comprador. Quanto ao 
primeiro fator, é notória a presença de equipamentos importados e 
de outros nacionalizados com montagens de peças estrangeiras. Se-
gundo a consultoria Greener (2021), com base em dados da Receita 
Federal, os módulos nacionais perderam participação de mercado 
no primeiro semestre de 2021, quando representaram 1,8% do mer-
cado, frente a 3,8% em 2020 e 3% em 2019, a despeito da acentuada 
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desvalorização do real no período. Entre os fabricantes, há uma 
previsível e destacada liderança chinesa tanto em módulos quanto 
em inversores, como observado na Tabela 1. Os módulos mais co-
mercializados no Brasil são da tecnologia monocristalina PERC,1 
enquanto os inversores string são os mais frequentes.

Tabela 1 • Ranking de maiores fabricantes de módulos solares fotovoltaicos 
(GW de potência dos equipamentos comercializados)

Mundo (2019) Brasil (2021, 1º semestre)

Jinko (China) 14,2 LONGi (China) 0,82

JA Solar (China) 10,3 Trina (China) 0,81

Trina (China) 9,7
Canadian Solar  
(China/Canadá)

0,67

LONGi (China) 9 Risen Energy (China) 0,59

Canadian Solar  
(China/Canadá)

8,5 Jinko (China) 0,42

Hanwha Q  
(Coreia do Sul)

7,3 BYD (China) 0,22

Risen Energy (China) 7 JA Solar (China) 0,15

First Solar (EUA) 5,5 DAH Solar (China) 0,13

GCL System (China) 4,8 Astroenergy (China) 0,09

Shunfeng PV (China) 4 Amerisolar (China) 0,06

Fonte: Elaboração própria com base em dados do GlobalData (CHINA’S…, 2020), para a coluna 
“Mundo”, e do Greener (2021), para a coluna “Brasil”.

1 Passivated emitter rear cell (PERC) é uma tecnologia para painéis solares desenvolvida na 
Universidade de South Wales, na Austrália, bastante difundida no mundo e já bem aceita 
no mercado brasileiro.
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Ainda sobre o mercado brasileiro, chama a atenção a predominân-
cia de clientes residenciais, com quase 80% do número de sistemas 
(PANORAMA…, 2021). As pessoas físicas são claramente o princi-
pal motor do crescimento do setor de energia solar fotovoltaica, o 
que contribui com o maior dinamismo e a concorrência observada.

Gráfico 2 • Geração distribuída de energia solar fotovoltaica no Brasil por 
classe de consumo

76%

15%

7%
2%

0,35%
0,02%

0,01%

Número de sistemas

Residencial Comércio e serviços Rural Industrial

Poder público Setor público Iluminação pública

42%

36%

13%

8%

1%
0,11%

0,02%

Potência instalada

Fonte: Absolar (PANORAMA…, 2021).

Grande parte dos clientes pessoas jurídicas são do setor terciário 
da economia, de modo que comércio e serviços abocanham 36% 
da potência instalada (PANORAMA…, 2021). De acordo com a 
consultoria Greener (2021), dentro do universo empresarial, o 
setor de varejo e serviços detém impressionantes 73% do merca-
do, com destaque para supermercados, postos de combustíveis, 
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hotelaria e saúde. Ainda sobre o porte das empresas, as micro e 
pequenas representam mais de 74% das instalações comerciais 
observadas e 69% do total têm, no máximo, nove funcionários. 
Ao todo, o Brasil registra 532 mil unidades de sistemas fotovol-
taicos instaladas.

Gráfico 3 • Porte das empresas consumidoras que instalaram sistemas 
fotovoltaicos
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3%
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47%

9%

13%

MEIMicroPequena Média Grande Não identi�cado

Fonte: Greener (2021).

Chamam a atenção o pequeno porte das empresas e a dominância 
do setor de serviços. Conclui-se, entre outras questões relevantes, 
que são empresas de grande importância na geração de empregos no 
Brasil e na interiorização territorial de operações. Esses pequenos 
empresários podem estar buscando na economia de energia – que 
pode chegar a expressivos 95% – parte da competitividade para atra-
vessar o mar revolto no qual estão lançados.

Crédito para clientes de varejo
Embora a maioria das instituições financeiras disponha de políticas 
ambientais e mantenha vistosos discursos institucionais de apoio 
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ao desenvolvimento sustentável, as linhas de financiamento para 
os equipamentos de energia renovável não se diferem muito dos 
demais produtos de crédito habituais. De forma bastante geral, os 
bancos costumam segmentar os clientes segundo a renda ou fatu-
ramento anual e, em alguns casos, segundo o ramo de atuação, no-
tadamente separando-os em um grupo agrícola e outro de demais 
setores – indústria, comércio e serviços. Dessa forma, os clientes 
acabam sendo primordialmente atendidos pelos produtos do seg-
mento em que estão enquadrados, independentemente da natureza 
do bem que pretendam adquirir.

O público interessado na geração de energia solar fotovoltaica, como já 
colocado, é essencialmente residencial e empresarial de pequeno porte, 
sendo atendido em geral pelo chamado “varejo” das instituições finan-
ceiras – fato que por si só já os coloca em uma situação de menor con-
forto nas esteiras tradicionais de concessão de crédito. As instituições 
financeiras costumam perceber esse público como de risco mais eleva-
do, em função de sua instabilidade de renda e faturamento, além de 
não verem tantos atrativos em desenvolver produtos específicos para 
o financiamento de algo a que não estão habituadas. Soma-se a isso 
a necessidade de um grande número de clientes e de valor financia-
do elevado para a manutenção das margens adequadas de lucro desses 
produtos, o que é um desafio no contexto de baixos tíquetes médios. 
Não surpreende, assim, que o produto mais ofertado pelas instituições 
financeiras seja o crédito direto ao consumidor (CDC) tradicional, com 
prazos, taxas e garantias padrões de mercado. É importante mencionar 
que os produtos que financiam esses equipamentos de energia solar po-
dem até receber nomes diferentes e ofertar condições variadas em seu 
material publicitário, porém, uma análise mais aprofundada denotará 
o mise-en-scène de operações de crédito comuns.
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Um amplo estudo sobre financiamento à energia solar realizado em 
2018 pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGVCes), sob encomenda da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) e com apoio da Associação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Absolar) e do Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), trouxe elementos bastante elucidativos para essa 
análise. As instituições financeiras consultadas de fato estipulavam 
prazos mais estendidos que o normal, alguma carência e taxas mais 
vantajosas para projetos de energia solar. No entanto, em muitos ca-
sos, isso só ocorria em instituições oficiais com recursos subvencio-
nados, concedidos muitas vezes de forma pontual e mediante muitas 
condições compensatórias (FEBRABAN; FGVCES, 2018).

No estudo em questão, diversos aspectos foram apontados pelas 
instituições financeiras consultadas como barreiras ao cresci-
mento do setor de energia solar. Destacam-se o risco dos proje-
tos, em geral com elevado payback, a demanda ainda incipiente 
e o pequeno histórico de performance (track record), que dificul-
tam o desenvolvimento de produtos e condições financeiras que 
fomentem novas operações (FEBRABAN; FGVCES, 2018). Um 
ponto providencialmente aprofundado no trabalho da Febraban/
FGVCes é a explicação sobre políticas e processos de análise de 
crédito, inclusive com uma sugestão metodológica de que a aná-
lise fosse direcionada também ao projeto, e não exclusivamente 
ao cliente. Apesar disso, no levantamento realizado, as análises 
de crédito permaneciam voltadas unicamente ao cliente, já que 
os bancos alegavam que a aplicação de uma metodologia focada 
no projeto seria uma inovação complexa, que só se viabilizaria 
para operações acima de R$ 1 milhão e exigiria mais experiência 
e formação de track record. As instituições, no entanto, deixaram 
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abertas possibilidades promissoras, tanto em desenvolvimento 
de produtos como em análise de projetos:

[…] as instituições financeiras avaliam que há oportunidades 
para o desenvolvimento de novos produtos devido à grande 
variedade de perfis de projetos solares fotovoltaicos. Adi-
cionalmente, acreditam que devem investir em uma estru-
tura de análise de risco de crédito para esses projetos e que 
a complexidade tecnológica requer a capacitação dos agen-
tes das instituições financeiras responsáveis pela análise dos 
mesmos (FEBRABAN; FGVCES, 2018, p. 52).

Outros fatores são determinantes para a dificuldade de acesso ao 
crédito e penalizam os clientes de varejo. Um deles é a falta de 
certificação de integradores, que poderiam dar mais segurança 
aos projetos e assim ajudar na diminuição de riscos técnicos e 
de baixa performance. Outro aspecto importante é a inexistência 
de um mercado secundário de equipamentos de energia solar ou, 
pior que isso, de uma certificação técnica que ateste se determi-
nados equipamentos ainda conseguem economizar algum mon-
tante energético e atingir a viabilidade do projeto.

Os tíquetes médios dos kits e sistemas fotovoltaicos adquiridos pe-
los clientes de varejo costumam ser baixos: cerca de R$ 20 mil para 
o residencial e R$ 200 mil para o comercial (GREENER, 2021), o 
que também desencoraja os bancos a se dedicarem a essas linhas de 
financiamento. Demais produtos bancários de maior simplicidade e 
melhor margem acabam sendo priorizados, como cartão de crédito, 
financiamento de veículos, crédito pessoal e capital de giro.

Ainda que seja um fato bastante amplo e conjuntural, deve-se 
lembrar que o momento pelo qual o Brasil passa não pode ser 
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subestimado. A crise econômica enfrentada pelo país na década 
de 2010 e intensificada pela pandemia de Covid-19 atingiu ne-
gativamente emprego, renda e faturamento de muitas pessoas e 
pequenas empresas. De acordo com pesquisa do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em 2021, até 
81% dos negócios – de um universo de 7.820 pequenos empresá-
rios – declararam ter perdido receita, multiplicando o efeito de 
empobrecimento na economia (SEBRAE, 2021).

Aparentemente, a dificuldade de acesso ao crédito pelos compra-
dores varejistas de equipamentos de energia solar fotovoltaica, no-
tadamente pessoas físicas, micro e pequenas empresas, é justificada 
não por um fator isolado, mas por uma combinação deles em um 
cenário desafiador para a economia brasileira.

O papel dos integradores
Diante da constatação de que parte significativa do mercado de 
energia solar fotovoltaica é composta por residências e pequenos 
empresários, uma dúvida comum é saber quem atende esse públi-
co, tanto em termos comerciais como no pós-venda. Estima-se que 
existam 16.750 integradores fotovoltaicos ativos (GREENER, 2021), 
dos quais quase metade está na região Sudeste do país.

No Brasil, os fabricantes dos equipamentos – quase sempre estrangei-
ros – contam com distribuidores para o mercado local. Esses distri-
buidores, que podem representar mais de um fabricante, raramente 
têm a capilaridade necessária para atender as milhares de instalações 
fotovoltaicas de pequenos clientes em um país com essas dimensões. 
Por isso existe a figura do integrador de energia solar, que agrega três 
funções principais: comercial, de projeto e de instalação.
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O papel comercial envolve a intermediação entre os distribuidores e 
os clientes interessados em ter esses equipamentos em suas residên-
cias ou comércios para obter economia significativa na conta de luz. 
Esse papel inclui a argumentação de venda, a oferta dos produtos, 
os cálculos de viabilidade e, por fim, mas não menos importante, o 
financiamento. Esse último ponto abrange o relacionamento com 
instituições financiadoras parceiras, inclusive sob comissionamento.

Quadro 1 • Modelo de negócio Canvas para integradores solares 
fotovoltaicos

Rede de 
parceiros

Atividades-
chave

Proposta de 
valor

Relacionamento 
com clientes

Segmentos 
de clientes

Fabricantes

Distribuidores

Prestadores 
de serviços 
correlatos 
Instituições 
financiadoras

Venda
Projeto e 
instalação

Conexão do 
sistema pelas 
concessionárias

Pós-venda

Entregar 
um produto 
completo ao 
cliente, com 
qualidade, 
rapidez, 
segurança e 
dentro de um 
projeto viável  
de economia  
de energia

Atendimento 
rápido e direto  
com o cliente

Residencial
Comercial

Rural

Industrial 
(baixa tensão)

Recursos-chave Canais de 
distribuição

Estoque de 
equipamentos

Equipe disponível

Conhecimento e 
expertise

Indicação de 
clientes

Força de vendas 
(visitas)

Estrutura de custos Fluxo de receitas

Folha de pagamento

Logística (deslocamentos)

Marketing

Serviço de projeto

Serviço de instalação

Comissão de produto

Comissão financeira

Fonte: Elaboração própria.

Já o projeto e a instalação incluem a aplicação do conhecimento 
técnico para a necessidade do cliente, em especial a correta indica-
ção de equipamento em função da economia de energia esperada. 
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Em última instância, o integrador é o especialista que convence o 
cliente da segurança e viabilidade do projeto. Por motivos culturais, 
no Brasil, a experiência alheia tem grande impacto na tomada de 
decisão dos potenciais consumidores, por isso, é estratégico que o 
integrador tenha uma carteira de clientes ativa, com bom histórico 
de satisfação e economia de energia. A instalação em si deve trans-
mitir confiança e garantir o melhor aproveitamento do espaço físi-
co disponibilizado, além de aplicar o que houver de mais moderno 
dentro do orçamento estipulado. O pós-venda é um momento críti-
co, pois muitos fabricantes não têm uma rede de assistência estabe-
lecida, como ocorre nos demais mercados. Sendo assim, a expertise 
dos integradores não só fará diferença como terá grande impacto na 
continuidade dos negócios e na prospecção de novos clientes.

Os integradores muitas vezes são ex-funcionários de empresas do 
setor elétrico ou eletricistas autônomos que trabalham em parceria 
com engenheiros e outros profissionais da área. Alguns integradores 
são altamente profissionalizados e podem ter estruturas empresa-
riais robustas. Eles vendem em média 4,1 sistemas fotovoltaicos por 
mês, com uma conversão de vendas (vendas/orçamentos) de 10,1% 
em média (GREENER, 2021). O valor do serviço pode variar em 
função de fatores como região e perfil do cliente, mas é considerado 
razoável que corresponda a 10% a 15% do valor dos equipamentos.

Ainda segundo a consultoria Greener (2021), 78% dos integradores 
consideram a indicação de clientes como seu principal canal de vendas, 
apostando no “boca a boca” de boas histórias para crescer. Também são 
usadas visitas comerciais e anúncios, com destaque para as redes sociais.

Os anúncios nessas plataformas costumam trazer elementos de ape-
lo e estética publicitária, destacando taxas de juros atrativas, prazos 
longos e muita economia prevista. O financiamento geralmente é 
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indicado pelo próprio integrador, motivado pela parceria que tem 
com as instituições e por seu interesse em proporcionar a melhor 
condição ao cliente, na medida em que é preciso  viabilizar o pro-
jeto para fazer frente à concorrência acentuada. O integrador pode 
ou não ser comissionado em até 5% por isso e, em algumas praças 
mais acirradas, a comissão pode ser abatida na taxa do cliente para 
que os negócios sejam fechados. Além da competição existente, em 
sites específicos já são vendidos kits importados de energia solar 
“faça você mesmo” (ou do it yourself – DIY, na sigla da expressão em 
inglês) com valores bastante acessíveis, de modo que pessoas leigas 
ou com conhecimento mínimo podem fazer a instalação de placas 
e inversores, dispensando o integrador. Os integradores costumam 
faturar separadamente os equipamentos e o serviço de instalação e 
projeto, principalmente por motivos tributários.

O relacionamento dos integradores com as instituições de financia-
mento é tão crítico que praticamente nenhuma operação para o pú-
blico de varejo é realizada sem a intermediação deles. Exatamente 
por reconhecerem essa importância, algumas instituições realizam 
credenciamento e seleção de integradores, inclusive com pontuação 
(score), para se prevenirem de amadorismos e falhas graves de aten-
dimento ao cliente. Algumas instituições podem se relacionar com 
até três mil integradores simultaneamente.

Portanto, os integradores foram uma solução encontrada no mer-
cado brasileiro para viabilizar a venda e o atendimento ao público 
de varejo, notadamente pessoas físicas, condomínios e pequenos 
empresários. Esse fato não pode ser ignorado pelas instituições de 
financiamento, se quiserem fazer parte desse efervescente mercado.
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Bancos e financeiras: dinâmica 
do financiamento
Quase sempre considerados a primeira opção ao se buscar algum tipo 
de financiamento, os bancos claramente enfrentam desafios no merca-
do de financiamento de energia solar fotovoltaica. Por serem dotados 
de maior rigidez institucional e políticas mais tradicionais de análise de 
crédito e de modelo de negócio, o financiamento a um segmento novo 
e com uma sistemática bastante alternativa impôs mudanças impor-
tantes para que conseguissem manter posições no mercado.

Isso não significa que bancos tradicionais ficaram inertes nesse pro-
cesso. Além da revisão de suas políticas, estabeleceram previsivel-
mente parcerias com integradores não apenas para a originação de 
operações como também para o relacionamento com o cliente fi-
nal. Soma-se a isso a adoção de condições financeiras minimamente  
mais vantajosas, em especial de prazos mais estendidos e eventual 
flexibilidade na exigência de garantias.

É importante compreender que o perfil heterogêneo das institui-
ções traz diferentes implicações aos clientes. Enquanto bancos múl-
tiplos de grande porte tratam os financiamentos de energia solar na 
esteira operacional junto a dezenas de outros produtos financeiros 
que operam, bancos menores podem se dar ao luxo de segmentar 
esses clientes e de se especializar, embora isso não seja uma regra.

De forma geral, os bancos tendem a exigir um registro cadastral e 
analisar os clientes levando em conta o relacionamento global com 
a instituição, isto é, considerando outros produtos que tenham con-
tratado. Quando se trata de pessoas físicas, até mesmo a média de 
gastos e o pagamento em dia de faturas de cartão de crédito podem 
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virar informações relevantes. Para o financiamento dos kits solares, 
o produto mais oferecido é o já bem conhecido CDC, com taxas 
próximas das de mercado e prazos maiores. As garantias variam bas-
tante em função do perfil do cliente e a alienação fiduciária pode 
ser realizada, embora não seja a garantia preferida para esse tipo 
de equipamento. Em alguns casos, o crédito pessoal pode ser uma 
opção, mas quase sempre é a mais cara e não tem relação contratual 
direta com a aquisição dos bens.

Por terem vasta experiência no financiamento de bens de consumo 
e contato direto com o público de maior risco, as financeiras têm 
papel especial nesse processo e seu bom desempenho é esperado. 
De fato, elas lideram com folga o financiamento de placas solares 
fotovoltaicas (GREENER, 2021), o que se explica em boa medida 
por sua parceria com os integradores, bem mais sólida do que a de 
bancos. Há de se registrar, que como muitas financeiras são contro-
ladas por grandes bancos, boa parte das operações realizadas por 
elas podem fazer parte da estratégia geral do grupo econômico ao 
qual pertencem.

Em um ambiente bastante competitivo, em que existem milhares de 
integradores buscando clientes, a agilidade operacional faz grande 
diferença. Para não perderem operações, os integradores tentam fa-
zer parcerias com instituições que consigam aprovar rapidamente o 
crédito e elaborar os contratos de forma quase instantânea. Assim, 
as financeiras geralmente vencem a disputa nesse quesito. Os ban-
cos vêm buscando reagir a esse mercado com mais rapidez, moti-
vados em grande parte pela necessidade de apresentar resultados 
ambientais, sociais e de governança (ASG) para seus stakeholders, 
principalmente após a criação de estruturas administrativas de-
dicadas a implementar essas agendas mais recentemente. Entre as 
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iniciativas, destacam-se o desenvolvimento de produtos específicos 
para energias renováveis, bem como o estabelecimento de parcerias 
com integradores. Alguns bancos preferem focar em operações de 
geração centralizada, como usinas e fazendas solares, por apresen-
tarem um retorno de imagem mais rápido e menor risco. Já para 
atender o público de varejo, a palavra-chave parece ser tecnologia. 
Investimentos em digitalização de processos, comunicação e toma-
da de decisão podem mudar esse cenário, a depender da prioridade 
que cada banco pretenda dar ao tema.

Fintechs de crédito
Um novo player nesse cenário, considerado improvável há até pouco 
tempo, são as fintechs de crédito. Elas têm atuado na área de energia 
solar de forma consistente e bastante focada, e os resultados por si 
só mostram que a estratégia foi um sucesso (GREENER, 2021).

A regulamentação das fintechs de crédito é bastante recente.  
Trata-se da Resolução do Banco Central do Brasil (BCB) 4.656, 
de 26 de abril de 2018, que classificou as fintechs em sociedade de 
crédito direto (SCD) ou sociedade de empréstimo entre pessoas 
(SEP) e estabeleceu procedimentos para seu funcionamento. No 
entanto, relativamente poucas fintechs optaram por essa formali-
zação e muitas se mantiveram como correspondentes bancários 
e/ou meras empresas de tecnologia originadoras de operações. 
Independentemente da escolha, elas costumam ser dotadas de 
liberdade e criatividade para entrar em segmentos específicos e 
crescer de forma acelerada.

Genericamente, uma fintech de crédito costuma originar opera-
ções em uma plataforma digital e, após a contratação da operação, 



Rafael Mazzeo Salhab

 R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28 n. 56, p. 437-474, dez. 2021456

direcioná-la a fundos de direitos creditórios ou análogos, sobre os 
quais seu risco recai. Nesse intervalo, elas podem fazer cadastro, 
analisar crédito, formalizar contratos e realizar cobranças ou, caso 
a estratégia requeira, direcionar todas essas atividades a uma insti-
tuição financeira – ou ainda a outra fintech.2 Essa atividade pode ser 
remunerada mediante pagamento ou comissionamento, a depender 
de quem assume o risco da operação.

O nicho de mercado das placas solares fotovoltaicas conseguiu ser 
facilmente atendido pelas fintechs devido à proximidade delas com 
clientes de menor faturamento e maior risco, além de uma política 
bastante flexível de exigências de garantias e taxas competitivas. No 
entanto, o fator-chave do sucesso foram as parcerias com integradores.

Com bastante rapidez na análise dos clientes e projetos, simulações 
mais precisas e a capilaridade absoluta que o “100% digital” ofere-
ce, as fintechs conseguiram conquistar a confiança dos integradores 
e beneficiar os clientes com essa sinergia. Outro elemento bastante 
importante é o cenário muito favorável de liquidez que irrigou essas 
instituições: a maioria delas recebeu aportes robustos de fundos e ou-
tros investidores (PANORAMA…, 2021), em especial estrangeiros.

Em um cenário de concorrência com as financeiras e de aportes de 
recursos de investidores que precisam ser convertidos em opera-
ções, o financiamento da energia solar teve um importante incre-
mento com a chegada das fintechs de crédito, seja pela maior oferta 
de crédito ou pelas taxas de juros mais competitivas. Com mais ex-
pertise operacional e tempo de atuação, essas novas fintechs poderão 

2 Existe grande variedade de modelos de negócio de fintechs, mesmo dentro do grupo 
de fintechs de crédito. A generalização realizada tem o mero objetivo de ilustrar as fintechs 
financiadoras de energia solar consultadas, e não de ser exaustiva no conceito delas.
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apresentar histórias de sucesso no financiamento de energia solar 
fotovoltaica, o que pode atrair ainda mais entrantes a esse aquecido 
mercado, sendo os clientes os maiores beneficiados.

Pesquisa qualitativa com 
instituições financiadoras do 
mercado de energia solar 
fotovoltaica
A fim de trazer uma visão mais atualizada e fidedigna referente ao 
financiamento de energia solar fotovoltaica para clientes de vare-
jo, foram consultadas oito instituições financiadoras: seis bancos e 
duas fintechs de crédito, todas com linhas de crédito ativas para esse 
tipo de financiamento.

As instituições selecionadas3 são relevantes no financiamento de 
energia solar e têm representatividade combinada acima de 70% no 
mercado, segundo os dados da consultoria Greener. Não há um market  
share absoluto, pois os integradores podem fazer financiamentos 
em mais de uma instituição – e o fazem (GREENER, 2021). Os 
seis bancos selecionados são agentes financeiros credenciados do 
BNDES, ainda que nem todos usem o recurso do BNDES para tal 
finalidade. Já as fintechs são especialistas no setor.

O levantamento de informações se deu por meio de entrevista pre-
viamente agendada com as equipes envolvidas nos financiamentos 

3 Por força do sigilo empresarial e da lei do sigilo bancário (Lei Complementar 105, de 10 
de janeiro de 2001), as instituições consultadas não são citadas nominalmente neste artigo, 
sendo identificadas por letras do alfabeto.



Rafael Mazzeo Salhab

458  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28 n. 56, p. 437-474, dez. 2021

de energia solar. Todas as instituições aceitaram prontamente o 
convite sem questionamentos adicionais. As reuniões ocorreram 
ao longo do mês de agosto de 2021 por videoconferência, duraram 
em média uma hora cada e foram todas bem-sucedidas. Os pontos 
abordados foram uma análise do potencial de mercado para clientes 
de varejo e estratégia de atuação, relacionamento com integrado-
res, condições das linhas disponíveis, sensibilidade a preço, garan-
tias, dificuldades e entraves e, por fim, uma avaliação da atuação do 
BNDES no mercado de energia solar fotovoltaico.

Resultado da pesquisa 
qualitativa com instituições 
financiadoras de energia  
solar fotovoltaica

Segmentação de clientes e 
percepção de mercado
Como o grupo de clientes de varejo que adquire equipamentos 
solares fotovoltaicos é bastante amplo, as instituições podem fo-
car em diferentes tipos de clientes, em sintonia direta com suas 
estratégias de negócio. Dos oito bancos e duas fintechs consulta-
dos, todos realizam operações com clientes residenciais pessoas 
físicas, que representam com folga o público mais numeroso. Os 
produtores rurais também são um segmento relevante, com dois 
bancos dizendo ter operações consistentes com eles. No universo 
de clientes pessoas jurídicas, corroborando os dados das pesqui-
sas já realizadas, o grupo de pequenos prestadores de serviço tem 
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predominância. O banco C e a fintech A descreveram deman-
da frequente de postos de combustíveis e estabelecimentos de 
hospedagem, que costumam ter projetos bastante padronizados. 
Os bancos B e C têm observado maior demanda para operações 
acima de R$ 100 mil, pois as menores acabam sendo realizadas 
por financeiras ou diretamente pelo parceiro do integrador. Já 
o banco A, de atuação nacional, tem observado no mercado um 
valor de corte de R$ 1 milhão para operações realizadas por ban-
cos ou financeiras.

Todas as instituições descrevem um cenário de alta demanda para 
todos os perfis de clientes e grande potencial de negócios em cur-
to, médio e longo prazos. O banco C comenta que a pandemia de  
Covid-19 acelerou um processo já em andamento, pois as pessoas 
passaram mais tempo em suas residências e o encarecimento da 
energia elétrica em 2021 levará a mais um pico de demanda.

Tipo de equipamento financiado
Previsivelmente, o financiamento de equipamentos importados é 
uma unanimidade entre as instituições consultadas. Contudo,  
é importante destacar que existe grande variedade de equipamentos 
associados a um projeto solar fotovoltaico e, como nem todos os 
clientes adquirem kits prontos, algumas peças podem ser nacionais 
ou ter algum grau de nacionalização – detalhe que raramente é de 
conhecimento dos clientes. Novamente, tanto os bancos como as 
fintechs foram categóricos em dizer que, para o público de varejo, 
a indicação do integrador tem grande peso. O banco E, que atua 
no setor rural e fora dos grandes centros urbanos, comenta que a 
experiência de vizinhos ou conhecidos com determinado sistema 
também é geralmente um fator de decisão.
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A fintech A relata que os equipamentos chineses não apenas são mais 
baratos, como têm qualidade considerada benchmark de mercado. 
No entanto, reconhece que muitos fabricantes podem nacionalizar, 
ainda que de forma tímida, alguns equipamentos ou parte deles, em 
grande medida devido ao aquecimento do mercado local. Inversores 
já tendem a ter mais espaço para nacionalização do que módulos.

Relacionamento com integradores
As instituições consultadas podem se referir aos integradores por 
meio de diferentes nomes, entre os quais: empresa solar, projetistas, 
consultoria e empresa de engenharia. Independentemente do termo 
utilizado, a relação delas com os integradores é importante para 
identificar a capacidade de se aproximar do público de varejo e, 
portanto, para a realização de negócios.

De forma geral, bancos tendem a ter um relacionamento mais fraco 
ou ainda em construção com os integradores, ao passo que finan-
ceiras e fintechs têm essa simbiose como ponto estratégico de suas 
performances nesse setor. O banco C tem investido nisso nos últimos 
dois anos e aposta na tecnologia da comunicação instantânea para 
fazer negócios, estratégia que o banco A também pretende seguir.

Foi relatada com frequência uma preocupação, por parte de todos 
os consultados, com integradores “aventureiros”, que podem colocar 
em risco o nome da instituição financiadora ou, em casos piores, 
o bem alienado fiduciariamente. Assim, todos têm se dedicado a 
credenciamentos minuciosos desses parceiros e a premiar a força de 
vendas tanto pelo desempenho comercial como em atendimento.

Foram abordadas as práticas de comissionamento para os inte-
gradores, que podem chegar a 5%, segundo relatos das instituições 
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consultadas. A maioria realiza esses pagamentos em valores nego-
ciados. O banco E, que não faz pagamento de comissões, irá rever 
essa política em função da concorrência cada vez mais acirrada. A 
mesma situação tem feito com que muitos integradores convertam 
sua comissão em descontos no projeto do cliente, de modo a garan-
tir a viabilidade e não perder negócios.

Condições do financiamento 
e sensibilidade do custo
Um ponto que sempre desperta curiosidade é a condição dos fi-
nanciamentos em termos de taxa de juros e prazo. No levanta-
mento realizado, as instituições estipularam valores mínimos de 
taxas que nem sempre são acessíveis à maioria dos clientes, já que 
esses costumam pagar mais. Mesmo assim, pode-se considerar um 
piso de cerca de 1% a.m., que depende sobretudo da percepção de 
risco em relação ao tomador do crédito.4 Esse valor de taxa, vale 
ressaltar, é em geral mais baixo do que os praticados em linhas de 
crédito pessoal ou de capital de giro a que pessoas físicas e jurídicas 
têm acesso, respectivamente.

Quanto aos prazos de financiamento, existe tendência a cobrir 
aproximadamente cinco anos. O motivo é muito simples: o pay-
back desse tipo de investimento ocorre entre quatro e cinco anos. 
Essa conta, bastante relevante para determinação do prazo, leva 
em consideração diversos elementos, como a performance e a vida 
útil do equipamento (até 25 anos), o valor e possíveis reajustes da 

4 As taxas de juros apresentadas, inclusive no Quadro 2, estão em valores nominais e 
foram obtidas em agosto de 2021, com uma taxa Selic vigente de 5,25% a.a., sendo conside-
radas aproximadas pelas próprias instituições. Recomenda-se que esses valores não sejam 
analisados de forma absoluta, e sim como tendências de mercado.
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energia elétrica e, ainda, a unidade da Federação em que ocorrerá 
a instalação. Muitas instituições ultrapassam bastante esse prazo de 
cinco anos, seja por aplicação de política interna ambiental ou como 
forma de ganhar competitividade por condições além do pricing.  
A carência não é muito relevante e foi citada como correspondente a 
no máximo noventa dias pelo banco D.

O tíquete médio dos equipamentos financiados para clientes de va-
rejo parece ter alguma relação com a precificação do financiamento, 
principalmente em bancos maiores. Os clientes pessoas físicas têm 
operações com valor médio de cerca de R$ 50 mil, enquanto as pes-
soas jurídicas operam com valores em torno de R$ 200 mil, montan-
tes considerados baixos para viabilizar grandes embates comerciais 
pela obtenção de melhores taxas. Dois bancos citaram essa dificul-
dade, que não é relevante para as financeiras e fintechs porque esse é 
exatamente o público delas.

A sensibilidade de custo foi um tema explorado e confirmou algo 
já esperado: os clientes estão mais preocupados que a economia de 
energia “cubra” o valor da parcela do que com o custo do financia-
mento em si. Isso vale para os clientes residenciais e pessoas jurídicas 
de menor porte, segundo todos os bancos e fintechs consultados. Não 
surpreende que existam diversos simuladores nos portais dos inte-
gradores com promessas de grandes economias e cálculo automático 
de parcelas bastante convidativas. Muitas vezes o próprio integrador 
faz esse tipo de “conta mágica”, possibilitando que mesmo operações 
consideradas caras sejam fechadas. Isso reforça o papel estratégico do 
integrador não apenas pela grande responsabilidade na indicação do 
equipamento ao cliente, mas também na seleção do tipo de financia-
mento. As instituições consultadas deixaram claro que, para os clientes  
de maior porte, especialmente pessoas jurídicas com operações de  
valor superior a R$  1  milhão, existe sim sensibilidade a custo,  
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de forma que a taxa de juros do financiamento deve ser suficiente-
mente baixa para compensar equipamentos mais caros ou menos efi-
cientes. Porém, as instituições não apresentaram modelagem objetiva 
para tal questão.

Por fim, a inadimplência dessas linhas foi reportada pelas instituições 
consultadas como abaixo da média dos demais produtos. A fintech A 
relatou que os clientes procuram manter o equipamento até atingir o 
payback e não querem correr o risco de perdê-lo no caso de uma tomada 
judicial do bem, o que pode ser fatal para empresas de pequeno porte 
que dependam da energia. Isso explicaria, entre outros fatores, a adoção 
de taxas mais baixas do que as praticadas nas demais linhas de crédito.

Garantias exigidas
Nenhuma instituição consultada colocou as garantias como um 
ponto crítico nas operações para energia solar fotovoltaica. As 
garantias solicitadas não diferem muito das adotadas nas demais 
operações de crédito e são negociadas caso a caso com os clien-
tes, tanto em tipo de garantia como em índice de cobertura. A 
alienação fiduciária, que costuma ser uma escolha óbvia no fi-
nanciamento de equipamentos, não é tão usada por limitações do 
próprio mercado.

A fintech A e o banco B relatam que o mercado de equipamentos 
usados é inexistente, tanto pela falta de confiabilidade de peças 
de segunda mão como pela ausência de instituições certificadoras. 
O banco D relata insegurança jurídica no cenário de tomada dos 
equipamentos, pois pode haver o entendimento de que se trata de 
bem inalienável, embora essa compreensão não tenha sido firmada. 
Algumas instituições têm tentado desenvolver tecnologias de blo-
queio remoto dos equipamentos no caso de inadimplência, o que 
teria que ser previsto em contrato.
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O papel do BNDES: desafios e 
possíveis soluções
A atuação do BNDES por meio de linhas dedicadas à energia solar 
fotovoltaica é relativamente recente para o universo de clientes de 
varejo ou, no jargão adotado pela instituição, para as operações in-
diretas automáticas.5 Atualmente, está aberta a solicitações a linha 
BNDES Finame Baixo Carbono. Anteriormente, o BNDES Finame 
Energia Renovável oferecia financiamento para esse tipo de projeto 
com as mesmas características. Antes da criação de subprogramas 
específicos, isso ocorria por meio do próprio BNDES Finame, que 
financia máquinas e equipamentos isoladamente, mas carecia de 
uma massa crítica mínima de equipamentos credenciados, o que 
ocorreu com o próprio desenvolvimento desse mercado.

Uma iniciativa muito associada ao BNDES é o programa Fundo Clima, 
que, na verdade, é uma das políticas públicas do Governo Federal  
sobre mudanças climáticas que tem o BNDES como executor. O pro-
grama, que objetiva aplicar a parcela de recursos reembolsáveis do 
Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (o Fundo Clima em si), foi 
criado pela Lei 12.114, de 9 de dezembro de 2009, regulamentado pelo 
Decreto 7.343, de 26 de outubro de 2010, e atualmente é regido  
pelo Decreto 10.143, de 28 de novembro de 2019. Foram criados di-
versos subprogramas, cada um com regras específicas, dentre os quais 
o Máquinas e Equipamentos Eficientes, que contempla equipamentos 
de energia solar. Esse subprograma, que pode apresentar taxa nominal 

5 As operações não automáticas de energia solar do BNDES com grandes empresas, pro-
jetos superiores a R$ 20 milhões e/ou geração centralizada, operações de mercado de ca-
pitais e produtos de garantia são relevantes, mas não foram objeto de análise deste artigo, 
que se restringiu – como explicado ao longo do texto – ao crédito para os chamados clien-
tes de varejo dentro do escopo de operações de repasse com agentes financeiros.
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inferior a 5% ao ano, foi incorporado no rol de produtos e programas 
do BNDES e tem a facilidade de escoar o recurso por meio de uma 
esteira operacional automatizada. Apesar disso, sua performance é pra-
ticamente simbólica diante do mercado como um todo. As principais 
justificativas são o modesto orçamento, somado à exigência legal de 
ser operado apenas por instituições públicas, à não cobertura de 100% 
do equipamento, à restrição quanto ao valor da operação e porte das 
beneficiárias e, por fim, à já previsível vedação a importados.

Outra alternativa de crédito com o BNDES, identificada pelos agentes fi-
nanceiros, são os programas agrícolas do Governo Federal (PAGF), nesse 
caso, para os produtores rurais. Por apresentarem taxas fixas equalizadas 
pelo Tesouro Nacional e prazos bem longos, essas linhas tentam ser enqua-
dradas – sempre que possível, dentro das possibilidades normativas – para 
os equipamentos solares fotovoltaicos, se essa for a demanda do tomador. 
Os programas usados para esse fim são Inovagro, Moderagro, Proirriga, 
Prodecoop e Pronamp, e os valores somados são bastante significativos.

Tabela 2 • Aprovações de operações do BNDES com máquinas e 
equipamentos fotovoltaicos (2017 a jun. 2021)6

BNDES 
Finame

BNDES 
Finame 
Baixo 

Carbono*

BNDES 
Crédito 
Rural**

Fundo Clima*** PAGF

2017 R$ 500.848,44 R$ 4.528.419,99

2018 R$ 2.441.766,57 R$ 5.194.056,31 R$ 137.045.362,66 R$ 8.807.035,74

2019 R$ 10.885.783,58 R$ 23.609.830,23 R$ 174.962.293,45 R$ 20.974.669,01

2020 R$ 679.999,68 R$ 3.666.528,17 R$ 1.586.518,61 R$ 18.253.743,80 R$ 20.740.661,76

2021 R$ 3.742.509,28 R$ 1.852.117,63 R$ 42.696.214,30 R$ 3.879.700,00

Total R$ 14.508.398,27 R$ 36.212.923,99 R$ 3.438.636,24 R$ 372.957.614,21 R$ 58.930.486,50

Fonte: Elaboração própria com base em dados do BNDES. Notas: * Inclui denominações anteriores, como 
a linha BNDES Finame Energia Renovável.  ** Linha agrícola do BNDES não equalizada pelo Tesouro 
Nacional, criada em 2020.  *** Considera apenas o subprograma Máquinas e Equipamentos Eficientes. 

6 Inclui apenas operações automáticas indiretas aprovadas em sistemas do BNDES. Parte de-
las pode ter sido cancelada ou não contratada pelos agentes financeiros posteriormente.
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Dado o fato de o Fundo Clima ser operado por um grupo muito res-
trito de agentes financeiros do BNDES e a magnitude dos valores das 
demais linhas de financiamento vis-à-vis o tamanho do mercado de 
energia solar no varejo, conclui-se que as linhas do BNDES são pra-
ticamente ignoradas. Para entender melhor essa situação, a pesquisa 
qualitativa procurou analisar o espaço para os produtos do BNDES 
nesse segmento e o que poderia torná-los mais atrativos.

Todos os bancos7 consultados reconheceram que há pouco ou ne-
nhum uso das linhas BNDES. Surpreendeu ouvir do banco E, o único 
dos consultados que opera o Fundo Clima, que está preterindo esse 
tipo de recurso pela impossibilidade de cobrar entrada8 e pelas res-
trições quanto ao valor das operações. Outra informação de alta rele-
vância é que o custo da linha BNDES Finame Baixo Carbono é, sim, 
competitivo, a despeito da menor atratividade geral das linhas Banco 
nos últimos anos. Os prazos elevados e a carência também são dife-
renciais. Sendo assim, todas as críticas acabaram direcionadas a um 
motivo principal: a falta de equipamentos importados credenciados.

O credenciamento de equipamentos para energia solar fotovoltaica 
no BNDES é regido por uma política chamada Metodologia para 
Credenciamento de Módulos e Sistemas Geradores Fotovoltaicos no 
Credenciamento de Fabricantes Informatizado (CFI). Atualmente, 
ela classifica os sistemas em tipo A e tipo B e os diferencia em função 
da potência (igual ou superior a 375 kW) e do grau de nacionalização. 
De qualquer forma, exige-se ao menos algum componente nacional, 
seja um módulo, inversor ou tracker ou estruturas de sustentação. 
Esse novo tipo de credenciamento é um avanço em relação a políticas 

7  Fintechs não foram consultadas sobre temas BNDES por não repassarem esses recursos.

8  A norma atual prevê participação máxima do BNDES de até 60% sobre os itens financiáveis.
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anteriores mais rigorosas, mas ainda impede o ingresso no cadastro do 
BNDES de equipamentos completamente importados – ainda usados 
de forma massificada no Brasil. É importante registrar que a regra 
do BNDES deve seguir diretrizes do Governo Federal, isto é, o pro-
cesso produtivo básico (PPB) para esse tipo de equipamento, como 
também ocorre com aerogeradores. A alteração dessa norma, além de 
envolver sensibilidade política, não é simples. A competitividade dos 
equipamentos importados no Brasil se dá pelas isenções tributárias 
existentes, ainda que isso esteja em constante debate e revisão. Al-
guns fabricantes estrangeiros observam o crescimento acelerado do 
mercado brasileiro e começam, aos poucos, a entrar no território. Um 
exemplo é a fabricante sino-canadense Canadian Solar, que possui 
uma fábrica em Sorocaba (SP), considerada a de maior operação no 
país. Nesse sentido, o debate sobre políticas públicas de inclusão de 
equipamentos sem similar nacional é oportuno no contexto dos com-
promissos nacionais com a redução da emissão de carbono.

O credenciamento de integradores, chamados na política do BNDES 
de “empresas de engenharia”, também é uma novidade importante, 
ainda que o número esteja muito abaixo do ideal. A Associação Bra-
sileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) faz o acompanha-
mento do credenciamento de fabricantes no BNDES e o divulga a 
seus associados; neste momento, registra setenta fabricantes de kits, 
dez para inversores e sete para módulos (PANORAMA…, 2021).  
De fato, se houver uma decisão de flexibilizar o credenciamento de 
equipamentos no BNDES, permitindo maior penetração de impor-
tados, tende a haver reflexo no aumento das operações de financia-
mento. De qualquer forma, ainda é possível observar mudanças no 
curto prazo ao extrair o potencial máximo da atual política.
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Os bancos consultados reconhecem que persiste razoável desco-
nhecimento das linhas e condições dos produtos BNDES entre as 
equipes comerciais, especialmente na operação de varejo, ou seja, 
nas agências bancárias de todo o Brasil. Soma-se a isso a natural 
concorrência com linhas próprias dos agentes financeiros, muitas 
vezes mais rentáveis e operacionalmente mais simples. Ainda que 
esse diagnóstico já seja bem conhecido e comum a todas as linhas 
indiretas do BNDES, a linha BNDES Finame Baixo Carbono se di-
ferencia por não ter problema de pricing. A análise identificou que 
os clientes pagam taxas de juros mais altas e não são sensíveis a isso, 
dessa forma, há oportunidade de incremento das operações de ener-
gia renovável do BNDES.

O Banco apresentou em 2020 melhorias nas condições da linha 
BNDES Finame Baixo Carbono, além de iniciativas de custo finan-
ceiro alternativo à Taxa de Longo Prazo (TLP), dando mais estabi-
lidade e facilitando a compreensão dos parceiros. A própria revisão 
recente da política de credenciamento é outro exemplo. Operações 
de mercado de capitais com fintechs que atuem com produtos de 
energia solar para micro, pequenas e médias empresas podem aju-
dar. Há também uma tendência a desenvolver produtos de garantia 
e outras iniciativas, ainda em estágios conceituais, no contexto de 
posicionamento do BNDES como banco de serviços.

O diagnóstico realizado leva, no entanto, a algumas sugestões mais 
específicas, que não incluem a criação de novas linhas ou produtos. A 
primeira e talvez mais óbvia é que o credenciamento de fabricantes e 
integradores seja colocado em capacidade máxima, de modo que tudo 
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dentro do permitido seja absorvido para o CFI9 do BNDES. Isso deve 
envolver frequente contato com fabricantes, associações e demais 
participantes desse mercado. A revisão da política de credenciamento 
para aceitar importados é uma decisão executiva que pode ser tomada, 
 a depender da prioridade que se pretenda dar ao crescimento de 
operações de crédito para esse tipo de equipamento, em detrimento 
de uma política industrial setorial. Ademais, sem prejuízo a qualquer 
iniciativa, ações de fomento e comunicação são imprescindíveis – su-
gestão confirmada pela maioria dos bancos consultados. O entendi-
mento é que persistem desconhecimento e percepções equivocadas 
sobre linhas de financiamento do BNDES no front office do varejo das 
instituições, mas há espaço para mudar isso. As ações de comunicação 
podem envolver tanto peças institucionais, de reforço e presença da 
marca, como de linhas de financiamento aos clientes. Um dos bancos 
afirma que a “demanda orgânica” é bastante poderosa: o cliente deve 
buscar a linha do BNDES na agência e o gerente, após pesquisar a 
respeito, deve realizar a operação e ter uma história de sucesso para 
compartilhar com colegas.

Pela dinâmica das forças atuantes nesse mercado – que inclui do-
minância de equipamentos importados, agentes financeiros com 
interesses próprios buscando seu espaço, fintechs na disputa com 
financeiras e multiplicação exponencial de integradores –, não se 
imagina que o BNDES se transforme no principal financiador de 
equipamentos solares fotovoltaicos do país para o mercado de vare-
jo. Mas espera-se, sim, que possa ampliar sua atuação no tema, em 
especial com relação aos clientes pequenos que mais precisam.

9 O Credenciamento de Fabricantes Informatizado (CFI) é um banco de dados com 
fabricantes e suas máquinas e equipamentos passíveis de financiamento no BNDES. Eles 
devem respeitar um índice de nacionalização mínimo previsto em uma política específica.
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Conclusão
O mercado de energia solar fotovoltaica tem características pró-
prias que demandam atenção para que se consiga manter sua 
trajetória de ascensão e trazer algum resultado em termos de de-
senvolvimento sustentável.

A presença de muitos atores envolvidos – governo, fabricantes, in-
tegradores, bancos, financeiras e até fintechs – ilustra o caráter prio-
ritário dessa agenda e mostra que ela seguirá viva com o surgimento 
de novas ações, incentivos e tecnologias. Considerando todas as ca-
racterísticas observadas, é grande o potencial de gerar empregos e 
investimentos, arrecadar tributos e, por fim e talvez mais importan-
te, evitar a emissão de toneladas de gás carbônico.

As instituições consultadas trouxeram poucas novidades em relação 
ao que já se inferia, mas todas ratificaram seu interesse no apoio ao 
setor e sua disposição em seguir financiando equipamentos de ener-
gia solar fotovoltaica para o público que assim desejar, inclusive os 
pequenos clientes.

A participação do BNDES nesse mercado pode assumir diferentes 
configurações, de acordo com as decisões tomadas. De qualquer 
forma, há ainda espaço para otimizar os recursos hoje empregados, 
dando prioridade ao credenciamento de equipamentos e integrado-
res, reforçando diuturnamente a rede de agentes financeiros repas-
sadores e executando ações de comunicação.

O futuro mostrará se todas essas iniciativas terão sido necessárias 
e trazido os resultados esperados. Ainda assim, hoje, o cenário de 
transformações sociais, econômicas e ambientais não dá outra alter-
nativa a não ser agir imediatamente.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo debater os potenciais impactos positivos das con-
cessões de espaços verdes no Brasil. Para isso, traçou-se, inicialmente, um panorama da 
interação entre Estado e setor privado em um modelo de regulação por incentivos. Em 
seguida, é apresentado um breve histórico sobre a proteção conferida pela legislação bra-
sileira aos espaços verdes e sua inserção no contexto de valorização da nova agenda ASG, 
bem como de parceria entre os setores público e privado. O tópico é seguido de uma dis-
cussão acerca dos potenciais impactos positivos gerados pelos projetos de concessão de tais 
ativos, relacionados sobretudo à agenda social e ambiental, bem como à atração de novos 
atores interessados em investir no setor.

Palavras-chave: Regulação. Infraestrutura. Concessão. Unidades de conservação.  
Impactos. ASG.

Abstract
This	paper	aims	to	discuss	the	potential	positive	impacts	of	the	concession	of	green	spaces	in	Brazil.	
In	order	to	do	so,	it	offers	an	overview	on	the	interaction	between	the	State	and	the	private	sector	on	
an	incentive-regulation	model.	Then,	a	historic	view	on	the	environment	protection	granted	by	the	
Brazilian	law	in	presented,	specifically	in	relation	to	green	spaces,	its	insertion	in	the	ESG	agenda	
and	in	public-private	partnerships.	A	discussion	on	the	positive	impacts	generated	by	such	concession	
projects	follows,	shedding	light	on	social	and	environmental	agenda	and	the	attraction	of	new	players	
interested in investing in the sector.
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Introdução
O tema da concessão de serviços de titularidade do poder público 
está longe de ser uma novidade. Há muito algumas das atividades 
públicas contam com a participação do setor privado, com o aporte 
de valores e oferecimento de um sistema com menos travas burocrá-
ticas, contribuindo para seu desempenho e para sua modernização.

Trata-se, assim, de um modelo consolidado e reconhecido tanto 
pelo setor público quanto pelo privado como gerador de efeitos 
positivos não somente para essas duas partes, mas também para a  
população em geral, que se beneficia da prestação de serviços efi-
ciente e descentralizada.

Tal afirmação, entretanto, não se aplica indiscriminadamente a 
todos os setores em que o poder público atua. Alguns serviços, 
como aqueles referentes aos espaços verdes públicos, ainda care-
cem de exemplos práticos mais consolidados, sendo uma novidade 
na seara concessional.

No entanto, esse quadro está prestes a ser alterado: a concessão 
de espaços verdes – incluídas aí as unidades de conservação (UC), 
conforme definidas pela Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, os 
parques urbanos e jardins botânicos – vem ganhando força nos 
últimos tempos. Após alguns casos pontuais que datam princi-
palmente da última década, foi a partir do ano de 2020 que se 
aceleraram a realização de estudos e o lançamento de processos de 
concessão de tais espaços.

Na esteira das concessões e da consequente desburocratização e 
modernização da gestão inúmeros benefícios se seguem, sendo por 
vezes resultado direto da própria delegação do ativo verde ou de 
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melhorias geradas indiretamente pela presença das novas atividades 
desempenhadas pelo parceiro privado.

Não se pode deixar de mencionar, ainda, a crescente importância 
da agenda ambiental, social e de governança (ASG, ou, na sigla em 
inglês, ESG), que aborda temas relevantes e intricadamente relacio-
nados aos espaços verdes, além do interesse do setor privado em se 
vincular a tais ativos.

Na esteira do panorama acima traçado, o presente trabalho tem 
como objetivo discutir as relações travadas em uma concessão de 
parques, sua interação com a agenda ASG e os benefícios por ela 
gerados, focando principalmente nos impactos positivos potencial-
mente alcançados no cenário nacional. Para tanto, a exposição está 
organizada em três seções:

• Na primeira, será traçado um panorama da interação entre Esta-
do e setor privado, em um contexto de regulação por incentivos;

• Na segunda, apresenta-se um breve histórico da proteção aos 
espaços verdes no ordenamento pátrio, desde a formação do Es-
tado brasileiro até os dias atuais. Destaca-se a salvaguarda ofe-
recida pela Constituição Federal promulgada em 1988 – que 
alça o meio ambiente à categoria de direito essencial – e pela  
Lei 9.985/2000, responsável por inserir as UCs em um contexto 
interligado de proteção e desenvolvimento, além da inclusão dos 
ativos verdes no contexto concessional; e

• Na terceira, são apresentadas explanações sobre potenciais 
impactos positivos, categorizados em três grupos:

i) agenda social, no qual serão explicados os benefícios ge-
rados pela concessão para as populações estabelecidas 
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no entorno dos ativos e, quando aplicável, para as po-
pulações tradicionais que usam tais ativos como fonte 
de sustento e propagação cultural, estando intrinseca-
mente ligadas à própria existência do local;

ii) agenda ambiental, que discute não só os impactos ge-
rados pela preservação e restauração dos espaços verdes 
como também o incentivo ao desenvolvimento cientí-
fico e uso racional dos recursos naturais; e

iii) ingresso de novos atores interessados em investir no 
setor, desejosos de inserção na agenda ASG, com base 
na atratividade exercida pelos benefícios reputacionais 
e na adesão a princípios como sustentabilidade, trans-
parência e promoção de um ambiente saudável para as 
gerações atuais e futuras.

O potencial regulatório dos 
projetos de infraestrutura
A intervenção do Estado sobre os agentes privados é, tradicional-
mente, fundada nas ideias de supremacia e imperatividade. Porém, 
essas concepções clássicas que, durante muito tempo, justificaram 
as mais drásticas ingerências estatais sobre o particular vêm sendo 
paulatinamente superadas e substituídas por noções voltadas, prin-
cipalmente, à cooperação e ao estabelecimento de uma relação mais 
horizontal entre Estado e sociedade.

Apesar de a intervenção pública invocar, sem dúvida, um papel 
crucial no desempenho de atividades privadas/econômicas, em 
prol, por exemplo, da promoção de bem-estar social e de políticas 
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distributivas, as modernas concepções de Estado demandam no-
vos fundamentos de legitimidade que possam embasar a previsão 
sobre onde, quando e em que intensidade a interferência estatal 
irá (e poderá) ocorrer.

Assim, se por um lado mudanças estruturais significativas no 
modo de governança e novos arranjos institucionais, induzidos 
por novas estratégias de atuação, coincidiram com a limitação 
do papel do Estado intervencionista ou positivo, por outro, as 
mesmas transformações resultaram no aumento do poder nor-
mativo e, com isso, na ascensão de um novo modelo de Estado 
regulador. Esse modelo passou a demandar a adaptação de es-
truturas tradicionais a novas estratégias regulatórias, tendo em 
vista o surgimento de outros atores e arranjos institucionais, no-
vas áreas de conflito político, diferentes estilos de formulação 
de políticas públicas e de normas e padrões de legitimidade da 
atuação estatal.

Com efeito, o Estado depende hoje, e cada vez mais, da inten-
sa colaboração do particular em função da crescente complexi-
dade em atender aos múltiplos interesses e objetivos públicos. 
Para tanto, em determinadas atividades, o modelo de regulação 
que procura, em vez de impor determinados padrões, induzir 
o comportamento dos agentes privados em direção a práticas 
socialmente desejáveis – lançando mão de mecanismos de coor-
denação estratégica de interesses e do estabelecimento de siste-
mas de incentivo que chamem o particular a colaborar – pode se 
revelar mais eficiente. Como resultado, ganha-se com interações 
sociais de comprometimento e colaboração.
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Nesse cenário de ascensão de um novo modelo regulatório de in-
centivo a determinados comportamentos econômicos e sociais 
desejáveis, insere-se a possibilidade de utilização dos projetos 
públicos de infraestrutura – que vêm sendo executados crescen-
temente mediante parcerias entre os setores público e privado 
estabelecidas por meio de contratos de concessão ou parcerias pú-
blico-privadas (PPP) – como ferramentas de incentivo à promo-
ção de finalidades públicas relevantes, com destaque, aqui, para a 
promoção dos critérios ASG.

De fato, nunca foi tão urgente falar sobre sustentabilidade 
quanto agora. Nos últimos anos, vivenciamos em todo o mundo 
significativas mudanças climáticas, aumento dos acidentes am-
bientais, escassez de recursos naturais, alterações nas condições 
de trabalho, entre outras tantas transformações sociais. Assim, 
a agenda ASG – cada vez mais disseminada – e os chamados in-
vestimentos de impacto têm se tornado, de forma crescente, ob-
jetivos comuns para empresas e investidores de todos os lugares. 
Esse movimento se intensificou com o lançamento, pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), dos 17 objetivos de desenvol-
vimento sustentável (ODS), destacando-se aqui a preocupação 
com a saúde e o bem-estar, o desenvolvimento de ações contra a 
mudança global do clima, a necessidade de conservação da vida 
na água e da proteção, recuperação e promoção do uso susten-
tável dos ecossistemas terrestres – incluídos os espaços verdes.1

1 Sobre o tema, ver: https://www.pactoglobal.org.br/ods. Acesso em: 6 set. 2021.
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O investimento em infraestrutura e a sustentabilidade são, nes-
se sentido, dois pilares essenciais para o crescimento do país2 
(especialmente para sua retomada, no atual contexto de crise 
econômica e social). O Governo Federal, por exemplo, pressio-
nado pelos altos níveis de endividamento interno e pelo impacto 
da pandemia de Covid-19 nas contas públicas, tem se voltado (e 
com frequência destacado em seus discursos) à pauta do avanço 
dos projetos de infraestrutura em diferentes setores. Por meio de 
investimentos massivos realizados em parceria com a iniciativa 
privada, essa agenda visa alavancar a economia com a geração de 
empregos e oportunidades, além de colher o benefício do desen-
volvimento estrutural para o país.

A incorporação de estratégias ASG aos futuros projetos significa a 
adoção de práticas, ações e investimentos voltados a temas sociais e 
ambientais – como o estímulo à educação ambiental, ao conserva-
cionismo, entre outros. No atual cenário, isso se mostra uma opor-
tunidade de agregar valor, bem como modernizar e expandir ativos 
sob novos padrões, aderindo às melhores práticas em projetos sus-
tentáveis, inclusive internacionais.

2 Como bem esclarecem Motta e Ouverney (2015) acerca da correlação entre infraestru-
tura e sustentabilidade: “Por conta de sua essencialidade para o desenvolvimento econô-
mico e dos custos ambientais ocasionados, os investimentos em infraestrutura despontam 
como de suma importância para a preservação do meio ambiente e da qualidade de vida 
da população no futuro. As decisões de investimento em infraestrutura que forem tomadas 
hoje terão como consequência a definição de limites para a capacidade de preservação do 
meio ambiente em determinada sociedade, uma vez que, como Hallegatte (2009) expli-
cita, estes investimentos exigem grandes montantes de capital e possuem longa vida útil, 
sendo altamente custosa a alteração dos empreendimentos já realizados. Esta limitação 
(lock-in) ocasionada pela infraestrutura pode ser mitigada quando os impactos ambien-
tais decorrentes de tais investimentos são considerados na definição dos projetos a serem 
implementados” (p. 768).
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Da criação à concessão: espaços 
verdes e sua inserção no 
ordenamento jurídico pátrio 
em uma perspectiva histórica
Nesse contexto, os crescentes projetos de concessão de UCs e de ou-
tros espaços de preservação ambiental, em geral, para a prestação de 
serviços – como gestão, manutenção, operação e modernização dos 
ativos, bem como de apoio à visitação pública –, ganham especial 
relevância. Isso se deve não somente a sua finalidade conservacio-
nista, mas também ao potencial desses espaços para a implemen-
tação de ações social e ambientalmente relevantes com apoio dos 
parceiros privados contratados pelo poder público.

Fato é que, no atual momento histórico, os incontáveis e monumen-
tais espaços verdes de que o país dispõe vêm sendo cada vez mais 
valorizados e buscados pela população com finalidades de turismo, 
lazer e recreação. No entanto, apesar de essa maior atenção às UCs e 
parques em geral ser recente, o cuidado dispensado aos nossos espa-
ços verdes não é novidade, ao menos no que se refere ao tratamento 
legal do tema.

Ainda no Brasil colonial, foram editadas algumas regras esparsas 
que tangenciavam a proteção aos recursos naturais, tais como o Re-
gimento do Pau Brasil, de 1605, que estabelecia limites à exploração 
dessa espécie nas terras da colônia, e a Carta Régia de 1797, que 
previa proteção aos rios, nascentes e encostas, todos de propriedade 
da Coroa Portuguesa (MEIRA, 2008).
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Nos anos seguintes, esforços preservacionistas também foram 
observados em instruções do governo datadas de 1802, promo-
vendo o reflorestamento da costa do Brasil, e a criação, em 1808, 
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, objetivando a aclimata-
ção de espécies não nativas e a realização de pesquisas botânicas 
(BRASIL, 2014).

Quase um século depois, em 1921, foi criado o Serviço Florestal 
Brasileiro, embrião do que viria a se tornar, nos tempos atuais, o 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Ambiental e dos Recursos 
Renováveis (Ibama).

A Constituição de 1934 foi a primeira lei máxima a trazer a previsão 
de proteção à natureza, nos seguintes termos:

Art. 10. Compete concorrentemente à União e aos Estados:

[…] III – proteger as belezas naturais e os monumentos de 
valor histórico ou artístico, podendo impedir a evasão de 
obras de arte; […] (BRASIL, 1934).

Mesmo diante dos esforços contínuos para a proteção ambiental 
acima narrados, o Brasil foi um dos últimos países a aderir de forma 
concreta aos princípios preservacionistas, que já circulavam inter-
nacionalmente desde a iniciativa norte-americana de criar o parque 
de Yellowstone, em 1872 (MEDEIROS, 2006).

A primeira área ambiental protegida do Brasil, o Parque Nacio-
nal de Itatiaia, foi criada somente em 1937, sendo um marco na 
atuação do poder público direcionada à proteção de espaços na-
turais verdes após décadas de discussões e ideias que demoraram 
a tomar forma concreta.
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Até a promulgação da atual Constituição Federal de 1988 e da  
Lei 9.985/2000 (que tutela o sistema pátrio vigente de proteção das 
UCs), foram editados diversos atos normativos imbuídos do espírito 
preservacionista. São exemplos o Código Florestal de 1934 (e sua ver-
são de 1965), o Estatuto da Terra (Lei 4.504, de 30 de novembro de 
1964) e a criação de parques nacionais como os do Iguaçu e da Serra 
dos Órgãos (1939), de Aparados da Serra (1959) e da Tijuca (1961).

Em 1981, foi editada a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 – que 
seria procedida pela atual Lei do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (Snuc) –, que dispunha sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, inaugurando um novo capítulo na 
tutela ao meio ambiente e em seu reconhecimento como objeto 
específico de proteção.

A Constituição de 1988 redefiniu os paradigmas de proteção am-
biental, traçando um vasto panorama nesse sentido. Ao lado do di-
reito social ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – descrito 
como “bem de uso comum essencial à sadia qualidade de vida” –, 
impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988, art. 
225, caput). Para assegurar esse direito, atribui ao poder público, entre 
outros deveres: (i) a preservação e restauração dos processos ecoló-
gicos essenciais e o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; e  
(ii) a definição, em todas as unidades da Federação, de espaços terri-
toriais e de seus componentes a serem especialmente protegidos.

Em face de tais disposições constitucionais, foi editada a  
Lei 9.985/2000, que instituiu o Snuc, estabelecendo critérios e nor-
mas para a criação, implantação e gestão das UCs federais, esta-
duais e municipais. Para tanto, foram definidos como tal os espaços 
territoriais e seus recursos ambientais com características naturais 
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relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objeti-
vos de conservação e limites definidos.3

A legislação estabelece também objetivos relacionados à manuten-
ção da diversidade biológica e dos recursos genéticos, à proteção 
de espécies ameaçadas de extinção, à preservação e restauração da 
diversidade de ecossistemas naturais e à promoção do desenvolvi-
mento sustentável a partir dos recursos naturais (entre outras inú-
meras finalidades voltadas à proteção ambiental). Além disso, a Lei 
do Snuc reconhece a importância de posicionar as UCs em um con-
texto mais amplo, envolvendo não só os entes responsáveis por sua 
criação e gestão, mas também as comunidades que as cercam e a 
sociedade como um todo, ressaltando, de um lado, a importância 
da preservação ecológica e, de outro, o engajamento social e a apro-
priação cultural dos espaços verdes.

Exemplos disso são as previsões direcionadas ao poder público refe-
rentes à necessidade de envolvimento da comunidade local na cria-
ção de uma UC (art.  22), bem como na elaboração do respectivo 
plano de manejo (art. 27). Esse documento contém as regras básicas 
de uso da unidade, incluindo: (i) o estímulo a medidas com o fim 
de promover sua integração à vida econômica e social das comuni-
dades vizinhas; (ii) a articulação com a comunidade científica para 
promoção de pesquisas e valorização do conhecimento das popula-
ções tradicionais; e (iii) a previsão de aplicação de percentuais das 

3  A Lei 9.985/2000 define dois grupos de UCs com características específicas: unidades 
de proteção integral (estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, estaduais 
ou naturais, monumentos naturais, refúgios de vida silvestre) e unidades de uso sustentável 
(áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, 
reservas extrativistas, reservas de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável e reserva 
particular do patrimônio natural).
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receitas advindas da exploração comercial das UCs para custeio de 
ações no entorno e em outras unidades de conservação (art. 35).

Isso significa que, tanto na criação como na gestão de uma UC, deve-se 
levar em conta o contexto do entorno, reconhecendo-se os anseios, as 
necessidades e as relações já estabelecidas pela comunidade com esses 
espaços. Indo além, deve-se extrapolar as fronteiras locais e promover 
o engajamento de toda a sociedade, reconhecendo a importância cres-
cente da preservação da área para as gerações futuras.

Uma das formas de ampliação do engajamento e do comprometi-
mento do setor privado com o poder público para alcançar tais fina-
lidades socioambientais é a delegação, ao particular, da prestação de 
serviços e atividades no âmbito desses espaços. Antes desempenha-
das predominantemente pelo setor público, essas atividades passam 
a ter aporte de capital privado para a realização de investimentos e 
melhorias, consequentemente reduzindo a necessidade de recursos 
públicos massivos para esse fim.

A concessão de espaços verdes no Brasil se desenvolveu em um pas-
sado recente, sendo a primeira delegação de ativos verdes realizada, 
de forma isolada, em 1998, com a concessão do Parque Nacional do 
Iguaçu. Somente 12 anos depois, em 2010, ocorreu a segunda con-
cessão, dessa vez do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), 
à qual se seguiram as concessões de outros sete parques nacionais,4 
além de outras unidades estaduais e municipais – incluindo-se ati-
vos correlatos, como parques urbanos, zoológicos e jardins botânicos. 

4 São eles: Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, em 2010; Parque Nacio-
nal da Tijuca, em 2012; Parque Nacional do Pau Brasil e Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros, em 2018; Parque Nacional de Itatiaia, em 2019; e Parques Nacionais de Apara-
dos da Serra e da Serra Geral, com a licitação realizada em 2021 e o contrato de concessão 
ainda não firmado.
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Atualmente, estão em estudo pelo menos mais quarenta parques, en-
tre unidades federais, estaduais e municipais, com novas concessões 
previstas ainda para 2021.

Dessa forma, é possível observar que nos últimos dez anos as con-
cessões de espaços verdes foram tomando contornos cada vez mais 
definidos, atraindo perspectivas de ingresso de capitais privados em 
prol da agenda verde.

Note-se que as concessões, por si só, além da natural vocação ASG, 
são aptas a gerar outros impactos positivos relacionados ao tema. 
As parcerias entre setor público e privado, à medida que passam a 
incorporar a agenda socioambiental aos novos projetos, represen-
tam um importante instrumento para realização de investimentos 
de impacto – sobretudo, como analisaremos a seguir, em favor das 
populações tradicionais e das comunidades do entorno dos ativos 
verdes, bem como da sustentabilidade ambiental. Objetivos, por-
tanto, que vão muito além de finalidades estatais estritamente arre-
cadatórias e orçamentárias.

Concessões verdes: impactos 
positivos e inserção na  
agenda ASG
Como visto, as concessões verdes, além dos benefícios diretos rela-
cionados à própria gestão, manutenção e modernização dos ativos 
verdes, bem como à melhoria da experiência de visitação pública, 
por meio, por exemplo, do aprimoramento da infraestrutura exis-
tente e da criação de novos atrativos, têm potencial de gerar outros 
impactos positivos, tanto sociais como ambientais.
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Nessa linha, tem sido comum a previsão, nos contratos de conces-
são e editais de licitação recentemente publicados, de obrigações 
conexas ao projeto que impõem ao futuro concessionário encargos 
acessórios à atividade-fim. Isto é, além das obrigações principais, 
pode-se determinar ao parceiro privado a alocação de parte da re-
ceita obtida com a exploração econômica das unidades em temas 
voltados à agenda ASG, com destaque para a geração de benefícios 
sociais às populações tradicionais e comunidades do entorno e de 
benefícios ambientais relacionados à preservação dos espaços. 

Agenda social: os benefícios 
para as populações tradicionais 
e comunidades do entorno
O estabelecimento ou criação de uma UC, por si só, tem potencial de 
gerar impactos na vida dos habitantes da região, sendo a manutenção 
dos costumes e do uso do local como meio de sustento das comunida-
des tradicionais um ponto de preocupação. Isso porque, não se pode 
esquecer, antes da criação formal da unidade de conservação já existia 
uma comunidade viva no entorno – por vezes, na própria área da uni-
dade – utilizando-se de seus recursos e desenvolvendo atividades de 
forma indissociável da vida daquele espaço verde.

No contexto brasileiro, há ainda um longo caminho a ser percor-
rido, mas a modelagem das atuais concessões vem, cada vez mais, 
incorporando a consciência do papel desses instrumentos como 
motores de desenvolvimento social do entorno. Isso se demonstra 
por meio de benefícios e incentivos à comunidade local, a sua parti-
cipação na vida do ativo e à geração e agregação de valores culturais 
capazes de enriquecer a experiência turística a ser realizada na área.
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Mas não se trata somente de proteger e engajar as populações tradi-
cionais no curso da concessão, sendo necessário também inserir os 
habitantes das cidades lindeiras no contexto concessional por meio 
de participação na formatação da concessão. É essencial abrir um 
diálogo franco e efetivo para que se consiga chegar a um formato 
agregador e contemplativo das expectativas das partes, dado o im-
pacto direto na vida das comunidades e a necessidade de dirimir 
incertezas, sendo necessário certo grau de sensibilidade no trata-
mento com tais populações.

Ademais, por viverem habitualmente no entorno desses espaços ver-
des, essas comunidades costumam ter larga vivência a respeito dos 
usos e necessidades para o pleno desenvolvimento local, sendo sua 
colaboração produtiva e essencial para o sucesso de uma concessão.

Sobre a integração das populações afetadas à dinâmica que será de-
senvolvida durante toda a concessão, podemos citar alguns exem-
plos recentes. Na emblemática concessão dos Parques Nacionais de 
Aparados da Serra e da Serra Geral, promovida pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), estabeleceu-se, 
entre as obrigações do concessionário, a realização de ações voltadas 
ao desenvolvimento da economia do entorno, determinando-se, por 
exemplo, a disponibilização de produtos locais e de artesanato para 
aquisição dos visitantes.

Ações desse tipo valorizam a comunidade e os costumes locais não 
só promovendo a difusão da cultura nacional, mas também propor-
cionando benefícios econômicos para a comunidade, que terá seus 
produtos e forma tradicional de produção e de vida valorizados.

Na mesma linha, no contrato de concessão do Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, também celebrado pelo ICMBio, é previsto 
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o incentivo ao artesanato local por meio da venda dos artigos elabo-
rados pela comunidade, identificados com a cultura e com a região do 
parque. Assim, reconhece-se que a UC está inserida em um contexto 
social pré-existente, caracterizado pelo cruzamento intrínseco entre 
o parque e seus habitantes ancestrais, enriquecendo e valorizando a 
cultura, o modo de vida e a produção locais.

No âmbito da concessão do Parque Nacional de Iguaçu (cuja fase de 
audiência e consulta pública foi concluída recentemente), ampliou-se 
ainda mais o escopo de promoção de finalidades públicas por meio 
da aplicação de percentuais das receitas advindas da exploração co-
mercial da unidade em ações de relevância socioambiental. São exem-
plos: (i) o apoio a projetos de integração com o entorno, com ações 
de incentivo ao desenvolvimento local voltadas a cadeias produtivas 
alternativas e a fornecedores de produtos e serviços; (ii) iniciativas 
para promover a atuação das comunidades da região no turismo, com 
investimento na capacitação e treinamento de moradores locais; e  
(iii) ações de planejamento, gestão e execução do programa de volun-
tariado do parque, vinculado ao Programa Nacional de Voluntariado 
em Unidades de Conservação do ICMBio.

Mesmo com os avanços obtidos na agenda social das concessões re-
centes, há ainda espaço para conquistas. No tocante a parques com 
vocação turística de estadia prolongada – como Jalapão, Jericoacoara 
e Lençóis Maranhenses –, deve-se levar em conta que o modo de vida 
local pode ser um grande atrativo, capaz de agregar valor à concessão. 
A exploração comercial do capim dourado no Jalapão, por exemplo, 
e as formas que essa matéria-prima toma pelas mãos das populações 
tradicionais locais confundem-se com a história da própria região.

Para além da integração das populações tradicionais na vida da con-
cessão, as cidades do entorno e seus habitantes também podem ser 
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beneficiados, de forma direta ou indireta, por meio de estratégias 
que devem ser pensadas e desenhadas.

Ademais, há benefícios sociais que advêm do próprio florescimen-
to local, como o incremento no volume turístico, que aumenta a 
circulação de renda e demanda a ampliação da oferta de serviços 
ou a diversificação dos serviços já existentes, de forma a atender o 
público atraído pelo ativo ambiental.

Dessa forma, mesmo que fora da área concessionada, empreendimen-
tos de apoio ao turismo podem surgir ou se adaptar conforme a ex-
pansão da demanda por hotéis, campings, glampings5 e outras formas 
de hospedagem, restaurantes e estabelecimentos que ofereçam refei-
ções para os visitantes, além de lojas e demais serviços agregados.

É inegável, portanto, que a exploração econômica sustentável das 
unidades verdes, dentro dos limites impostos pela necessidade pri-
mária de conservação, muito tem a somar na agenda social, promo-
vendo sobretudo um incremento à vida das populações tradicionais 
e da comunidade do entorno.

Agenda ambiental: incentivo 
à pesquisa, preservação e 
restauração dos espaços verdes
Com relação à frente ambiental, além da natural e inegável vocação 
das concessões verdes para a efetivação de finalidades conservacio-
nistas, o potencial de oportunidades é imenso. O estabelecimento 

5  O termo glamping resulta da junção das palavras glamour e camping, sendo uma espécie 
de hospedagem que conjuga a inserção na natureza promovida pelo uso de tendas ou es-
truturas similares com o conforto das hospedagens tradicionais.
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de exigências quanto ao reaproveitamento de resíduos sólidos, à 
gestão de recursos hídricos, à utilização de matriz energética varia-
da e ao uso consciente de recursos naturais, bem como soluções de 
engenharia e tecnologia mais eficientes, são algumas das possíveis 
medidas capazes de reduzir os impactos ao meio ambiente decor-
rentes das atividades a serem desempenhadas pelo parceiro privado 
nesses espaços.

Com mais de quatrocentos municípios localizados em sua faixa li-
torânea, o Brasil tem mais de 50 milhões de habitantes diretamen-
te vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, que também 
devem afetar alguns dos principais centros financeiros e industriais 
do país nas próximas décadas. Atualmente, mais de 85% dos brasi-
leiros vivem em cidades, e a rápida expansão de conurbações requer 
investimentos substanciais em infraestrutura ambientalmente sus-
tentável para as futuras décadas.

A agenda ambiental das concessões verdes, portanto, ganha tam-
bém especial relevância nas áreas urbanas, que, inevitavelmente, 
tendem a ser mais carentes em biodiversidade. Estudos recentes 
têm demonstrado que as cidades e suas áreas verdes podem desem-
penhar papel importante na conservação de várias espécies na me-
dida em que

estão inseridas e ecologicamente ligadas às paisagens 
circundantes. Embora a urbanização represente uma 
ameaça substancial à biodiversidade, as cidades tam-
bém abrigam muitas espécies, algumas das quais têm 
populações maiores, taxas de crescimento mais rápi-
das e maior produtividade nas cidades do que fora  
delas (FERNANDES, 2021).
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Nesse contexto, os parques situados nos núcleos urbanos desempe-
nham relevantíssimo papel não apenas para recreação e uso comu-
nitário, mas também em termos de sustentabilidade:

as árvores e a vegetação, além de produzirem oxigênio, 
ajudam a regular a temperatura e a umidade. Como be-
nefícios agregados, reduzem a radiação ultravioleta, o 
ruído do tráfego rodoviário e da maquinaria, sendo um 
verdadeiro oásis para espécies tanto vegetais quanto ani-
mais (PARQUES…, 2019).6

Recentemente, a concessão do Ibirapuera em conjunto com outros 
cinco parques municipais, na cidade de São Paulo, pode ser consi-
derada um paradigma de parceria para a delegação das atividades de 
gestão, operação e manutenção de parques urbanos no país.7

A preocupação com a sustentabilidade ambiental no âmbito dos 
projetos verdes tem sido uma tendência. Na já mencionada conces-
são dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral es-
tabeleceu-se, entre outras obrigações acessórias do concessionário, a 
organização de atividades voltadas aos visitantes e moradores locais, 
com participação da comunidade científica em sua estruturação, 

6 O arquiteto Joseph Paxton projetou, em 1843, em Liverpool, Inglaterra, o que se con-
sidera o primeiro parque urbano do mundo construído para uso público e, sobretudo, 
financiado com fundos públicos: o Birkenhead Park, exemplo que foi logo seguido por 
outras grandes capitais. Em Paris, Napoleão III mandou abrir para os cidadãos o Bois de 
Boulogne e o Bois de Vicennes. Carlos III já tinha permitido o acesso do público, para fins 
recreativos, aos jardins do Palácio del Buen Retiro, e o parque passou a ser de titularidade 
municipal em meados do século XIX. Do outro lado do Atlântico, em Nova Iorque, um 
artigo do Evening Post defendia, em 1844, a necessidade de criar na ilha de Manhattan “um 
extenso terreno para a sombra e a recreação” (PARQUES…, 2019).

7 Para maiores informações acerca do edital e contrato da concessão, ver São Paulo (2020).
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que incentivem a educação ambiental e o conhecimento acerca das 
UCs do país.8

Por sua vez, na concessão do Parque Nacional de Iguaçu, foi previs-
ta, na minuta de contrato, a aplicação de parte da receita do parcei-
ro privado em diferentes iniciativas ambientais, tais como: (i) ações 
de educação, comunicação e interpretação ambiental (podendo en-
volver públicos da educação formal e não formal); (ii) viabilização 
de projetos de pesquisa considerados prioritários para a unidade; 
(iii) ações de manejo relacionadas ao controle de espécies da fauna 
e da flora exóticas invasoras, intervenções na gestão de situações de 
conflito na interação entre fauna e visitação e ações de restauração 
de ecossistemas; e (iv) ações de monitoramento ambiental (a exem-
plo da qualidade da água, resposta a intervenções, ações de restaura-
ção), da biodiversidade, de ameaças (como uso de tecnologias para 
a detecção de atos ilícitos) e de impactos relacionados à visitação.

Mais recentemente, foi aberta a fase de diálogo público acerca da 
concessão do parque estadual Dois Irmãos, situado na cidade de 
Recife (PE). Nos documentos submetidos à consulta, foi previsto 
o custeamento, por parte do futuro parceiro privado, de ações am-
bientais, a exemplo da restauração de ecossistemas e da implemen-
tação de infraestrutura de conservação.

Como se nota, portanto, há um vasto leque de medidas de incen-
tivo para que o parceiro privado colabore com a agenda pública 
socioambiental e efetive os necessários investimentos de impacto 
no âmbito dos espaços verdes do país.

8 Cf. ICMBio (2018).
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Atração de novos atores para 
investimento em projetos de 
impacto socioambiental
Por fim, além dos benefícios sociais e ambientais, uma terceira  
decorrência importante dos projetos verdes é sua potencial atrativi-
dade para o investimento de novos players, isto é, a oportunidade de 
acessar novos fluxos de capital que buscam incentivar a agenda ASG.

Em todo o mundo, é crescente a priorização de investimentos que 
levem em conta critérios de sustentabilidade e que sejam conso-
nantes com valores ambientais, sociais e humanos. Os denomi-
nados títulos verdes são exemplos de um instrumento de dívida 
“sustentável” na medida em que permitem captar capital exclusi-
vamente para financiar ou refinanciar projetos e ativos com bene-
fícios ambientais, sendo, portanto, focados em gerar impacto para 
além do financeiro.9

Isso porque, para os investidores, o investimento em agendas so-
cioambientais gera tanto benefícios reputacionais – por estarem 
associadas a negócios sólidos, transparentes e com baixo custo de 
capital – quanto fortalece a mitigação de riscos do negócio, haja 
vista sua maior resiliência.

9 Pensar no início do investimento ESG exige voltar alguns anos, quando a sustentabilida-
de ainda não era um assunto tão recorrente. Por volta da década de 1970, começaram a surgir 
os primeiros investimentos de impacto na área. Com base em crenças religiosas e de estilo 
de vida, alguns investidores passaram a direcionar recursos que fossem condizentes com seus 
propósitos. Então, foram criados fundos que seguissem certas regras – como evitar empresas 
que participassem de guerras ou sanções comerciais. A partir disso, por volta de 2007, sur-
giram os primeiros green bonds, opções de investimento verde em que um título é emitido e 
capta recursos com a promessa de serem realizadas melhorias ambientais e de qualidade de 
vida, conforme certos parâmetros. A esse respeito, ver Investimentos… (2020).
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Portanto, os novos e crescentes projetos de concessão de espaços 
verdes tendem a incentivar a entrada de novos atores interessados 
na agenda sustentável e, por consequência, a posicioná-los em um 
melhor patamar no mercado.

Note-se que, no Brasil, a adoção dos parâmetros ASG ainda está 
em estágio inicial. Historicamente, investidores têm se concentrado 
em assuntos reputacionais e escândalos de corrupção. Consequen-
temente, a principal área de interesse para investidores brasileiros 
era a governança corporativa. Essa abordagem, contudo, começa a 
evoluir, e empresas que não consideram questões ambientais e so-
ciais podem se submeter a impactos negativos no curto, médio e 
longo prazo.

Pesquisa recente do Instituto CFA (ORSAGH et al., 2018) sugere 
que, até 2022, os temas ambientais e sociais se tornarão significati-
vamente próximos dos de governança em termos de importância. 
Porém, há oportunidade para ir além. Companhias precisam enten-
der seus impactos e sua dependência da natureza e da sociedade e 
assumir a gestão de riscos e oportunidades relacionados, comuni-
cando-se de forma consistente com seus investidores.10

Conclusão
Em resumo, o que se pretendeu demonstrar no presente artigo é 
que o modelo de indução, em substituição a um modelo rígido e 
coercitivo, ao incentivar o estabelecimento de um sistema de coo-
peração voluntária, pode melhor atender aos objetivos de eficiência 

10 Para aprofundamento do tema, ver Grossi e Blower (2019).
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e racionalidade das atividades públicas. Afinal, o processo regula-
tório resultante de uma relação consensual entre público e privado, 
com o estabelecimento de sistemas de incentivo que chamem o se-
gundo a colaborar com os objetivos estatais, tem mais legitimidade.

Nesse contexto, os projetos verdes – como foram denominadas as 
concessões ao setor privado dos diversos ativos ambientais do país 
(tais como as UCs e os parques urbanos) – têm se revelado uma 
importante ferramenta na geração de benefícios socioambientais, 
inclusive alguns não diretamente relacionados à atividade-fim con-
cedida, em linha com a cada vez mais propagada agenda ASG.

Como visto, a preocupação com as comunidades do entorno e a 
valorização cultural das populações tradicionais, bem como com  
a sustentabilidade ambiental, têm sido elementos disruptivos nos 
novos projetos. Como consequência, amplia-se a potencial atra-
ção de novos atores para o setor que estejam em busca de inves-
timentos de impacto e que priorizem valores ambientais, sociais  
e humanos.
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Resumo
O presente artigo tem como objeto apresentar o Pacto Global da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) e sua correlação com a agenda do desenvolvimento sustentável. Para 
tanto, discorre sobre os dez princípios do pacto e também sobre os 17 objetivos de desen-
volvimento sustentável (ODS) preconizados pela ONU, bem como aborda os princípios 
environmental, social and governance (ESG) – ou, em português, ambiental, social e de gover-
nança (ASG) –, que cada vez mais atraem a atenção dos setores público e privado.

Palavras-chave: Pacto Global. ONU. Desenvolvimento sustentável.

Abstract
The purpose of this article is to present the Global Compact of the United Nations (UN) and its 
correlation with the sustainable development agenda. For this purpose, the ten Global Compact 
principles as well the 17 sustainable development goals (SDG) advocated by the UN will be discussed, 
and also the environmental, social and governance (ESG) principles, which increasingly attract the 
public and private sectors attention.

Keywords: Global Compact. UN. Sustainable Development.
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Pacto Global da ONU e os  
dez princípios
Lançado há mais de vinte anos, o Pacto Global da Organização das 
Nações Unidas (UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT, 2015) 
corresponde à maior iniciativa de sustentabilidade corporativa em 
âmbito mundial e conta com o apoio da Assembleia Geral das Na-
ções Unidas. Além disso, foi reconhecido em uma série de outros 
contextos intergovernamentais.

Em 20 de dezembro de 2018, a Assembleia Geral da entidade, por 
meio da Resolução 73/254 (UN, 2019), reconheceu o papel vital que 
o Pacto Global vem desempenhando no fortalecimento da capaci-
dade da ONU de atuar estrategicamente em parceria com o setor 
privado para avançar em práticas negociais responsáveis e em con-
formidade com os valores do órgão.

Com tal movimento, a ONU pretende mobilizar as empresas com-
prometidas com a sustentabilidade com vistas ao alcance de um 
mundo melhor para as atuais e futuras gerações.

Para tanto, o Pacto Global apoia as empresas a: (i) fazer negócios com 
responsabilidade, alinhando suas estratégias e operações aos dez prin-
cípios detalhados a seguir, que abarcam temas como direitos huma-
nos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção; e (ii) realizar 
ações estratégicas para promover objetivos sociais mais amplos, em 
linha com os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) preco-
nizados pela própria ONU.

Os dez princípios que norteiam as ações do Pacto Global são de-
rivados da Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU, 
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1948), da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre  
Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho (ILO, 1998),  
da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UN, 
2012) e da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção  
(UN, 2004).

Para a ONU, a sustentabilidade se inicia com uma abordagem basea-
da em princípios para fazer negócios. Em outras palavras, atuar de 
forma sustentável significa, no mínimo, cumprir responsabilidades 
fundamentais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambien-
te e combate à corrupção. Independentemente de onde atuam, as 
empresas responsáveis devem adotar os mesmos valores e princípios.

Os dez princípios do pacto, voltados à atuação das empresas, 
podem ser classificados nos quatro blocos já citados – direitos 
humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção (UNITED 
NATIONS GLOBAL COMPACT, 2006). 

No primeiro, estão presentes os seguintes princípios:

1. Apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos procla-
mados internacionalmente;

2. Assegurar-se de que as empresas não serão cúmplices de vio-
lações a tais direitos.

No bloco referente ao trabalho, constam:

3. Apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo 
do direito à negociação coletiva;

4. Eliminação de todas as formas de trabalho forçado e obrigatório;

5. Abolição efetiva do trabalho infantil; e

6. Eliminação da discriminação no emprego e na ocupação.
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No terceiro bloco, direcionado ao meio ambiente, constam:

7.  Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;

8. Empreender iniciativas para promover maior responsabili-
dade ambiental; e

9. Encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias am-
bientalmente amigáveis.

Finalmente, no bloco anticorrupção consta:

10. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas 
formas, incluindo extorsão e suborno.

Dessa forma, a atuação empresarial que respeita tais princípios é 
considerada sustentável, posto que é socialmente responsável não 
só com as pessoas, mas também com o planeta. Na visão do pacto, 
isso prepara o terreno para o sucesso empresarial no longo prazo, 
tão almejado pelas empresas.

Mas não só os dez princípios pautam as ações do Pacto Global. Há 
que se falar também da realização dos ODS.

Os objetivos do desenvolvimento 
sustentável
Para melhor compreensão dos ODS, o tema deve ser introduzi-
do com a apresentação da Agenda 2030 para o desenvolvimento 
sustentável (ONU, 2015), cujo objetivo primordial é transformar 
nosso mundo para melhor.

Reunidos na sede da ONU entre 25 e 27 de setembro de 2015, chefes 
e altos representantes de Estados e governos decidiram sobre os novos 
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ODS globais. A eles corresponde um conjunto de objetivos e metas 
universais transformadoras que resulta de mais de dois anos de con-
sulta pública intensiva e de envolvimento da sociedade civil e de ou-
tras partes interessadas em todo o mundo. Esses objetivos e metas são 
abrangentes, de longo alcance e têm foco nas pessoas, especialmente 
os mais pobres e vulneráveis.

O ambicioso e relevante escopo da Agenda 2030 é acabar com a 
pobreza e a fome em todos os lugares; combater as desigualdades 
internas e entre os países; construir sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas; proteger os direitos humanos e promover a igualdade 
de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas; e assegurar 
a proteção duradoura do planeta e de seus recursos naturais. Além 
do mais, busca-se criar condições para um crescimento sustentá-
vel, inclusivo e economicamente viável, em busca de prosperidade 
compartilhada e trabalho decente para todos, tendo em conta os 
diferentes níveis de desenvolvimento e capacidades nacionais.

Como consta no preâmbulo do documento (ONU, 2015), trata-se de 
plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que também 
busca fortalecer a paz universal e maior liberdade. Decorrem daí seus 
cinco eixos fundamentais: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria.

Em relação às pessoas, os objetivos são a erradicação da fome e da po-
breza, a igualdade e a garantia da dignidade à pessoa humana. Sobre o 
planeta, almeja protegê-lo da degradação mediante gestão sustentável 
dos recursos naturais e ações contra as mudanças climáticas. O tema 
da prosperidade se volta à garantia da vida próspera e plena para to-
dos os seres humanos. A paz, por seu turno, refere-se à promoção de 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas, livres do medo e da violência. 
Finalmente, a parceria se dedica ao espírito de solidariedade global, 
com foco nas necessidades dos mais pobres e vulneráveis.
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Esses cinco pilares se desdobram em 17 objetivos, a saber:

1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos 
os lugares;

2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a me-
lhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável;

3. Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades;

4. Garantir educação de qualidade, inclusiva e equitativa, 
e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todos;

5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mu-
lheres e meninas;

6. Garantir a disponibilidade e gestão sustentável de água e sa-
neamento para todos;

7. Garantir o acesso à energia de forma confiável, sustentável, 
moderna e a preços viáveis para todos;

8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente 
para todos;

9. Construir infraestrutura resiliente, promover a industriali-
zação inclusiva e sustentável e fomentar a inovação;

10. Reduzir a desigualdade interna dos países e entre eles;

11. Tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, se-
guros, resilientes e sustentáveis;

12. Garantir padrões de consumo e produção sustentáveis;
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13. Tomar medidas urgentes para combater as mudanças climá-
ticas e seus impactos;

14. Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável;

15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável de ecossis-
temas terrestres, gerir florestas de forma sustentável, com-
bater a desertificação, interromper e reverter a degradação 
da terra e deter a perda de biodiversidade;

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvol-
vimento sustentável, fornecer acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em 
todos os níveis; e

17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parce-
ria global para o desenvolvimento sustentável.

Todos esses objetivos, em conjunto, compõem o painel de ODS, 
organizados visualmente pela ONU conforme a Figura 1 para fa-
cilitar o entendimento.

Figura 1 • Objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das 
Nações Unidas

Fonte: ONU.
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É importante registrar, por derradeiro, que a Agenda 2030 só se 
tornará realidade se for executada em conjunto pelos países e partes 
interessadas. A ONU reconhece isso no preâmbulo do documento e 
destaca que a parceria colaborativa entre todos é fundamental. Não 
por outra razão, as ações do Pacto Global se voltam exatamente ao 
fomento dessa parceria, estimulando a colaboração entre sociedade 
civil e setores público e privado, com especial atenção às empresas. 
A lista das entidades aderentes ao Pacto Global no Brasil é pública 
e está disponível on-line.1

Princípios ESG
Os princípios ambiental, social e de governança (ASG) – mais conhe-
cidos pela sigla em inglês ESG, de environmental, social and governance – 
estão cada vez mais em voga. O termo foi cunhado em 2004, em uma 
publicação do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial, cha-
mada Who cares wins (PACTO GLOBAL REDE BRASIL, 2020). Na 
oportunidade, o então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, fez a 
provocação a presidentes de grandes instituições financeiras sobre 
como integrar fatores ambientais, sociais e de governança no mer-
cado de capitais.

Ainda segundo a entidade, cada vez mais o entendimento e a 
aplicabilidade de critérios ESG pelas empresas brasileiras são 
uma realidade. Isso se reflete, sem dúvida, no interesse dos se-
tores público e privado pelo tema, que passou a ocupar a agenda 

1 Ver: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/search?utf8=%E2
%9C%93&search%5Bkeywords%5D=&search%5Bcountries%5D%5B%5D=24&search%5Bp
er_page%5D=50&search%5Bsort_field%5D=&search%5Bsort_direction%5D=asc.  
Acesso em: 17 fev. 2021.
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dos conselhos de administração e das diretorias das empresas, 
bem como dos governantes.

A ONU lista três exemplos oriundos do mercado financeiro e de 
capitais que demonstram a relevância da agenda com relação aos 
princípios ESG (PACTO GLOBAL REDE BRASIL, 2020).

O primeiro diz respeito à Bolsa de Valores do Brasil – a B3 –, que 
lançou em setembro de 2020, em parceria com a S&P Dow Jones, 
o índice S&P/B3 Brasil ESG, voltado especialmente à seleção de 
empresas comprometidas com as práticas ambientais, sociais e de 
governança. O segundo exemplo é do banco BTG Pactual, que tam-
bém criou um fundo dedicado aos aspectos ESG das empresas cons-
tituintes. O último se refere à maior gestora de ativos do mundo, a 
BlackRock, que passou a incluir desde 2020 métricas ESG em suas 
análises de risco. São, indiscutivelmente, referências importantes 
quando se trata de mercado.

Pereira (2020), diretor-executivo da Rede Brasil do Pacto Global, 
discorre sobre os desafios que as empresas vêm enfrentando para se 
adaptar  aos princípios ESG ou difundi-los, o que, na visão dele, é 
essencial à medida que “propósito e lucro são indissociáveis”.

Tamanho é o interesse que algumas plataformas on-line já ofere-
cem avaliações gratuitas de maturidade de programas ESG nas 
empresas (e.g. ICTS PROTIVITI, c2021), que servem para de-
monstrar o envolvimento e o engajamento das companhias com 
esses compromissos. Assim, o que era comum de se ver na avalia-
ção dos programas de integridade agora é aplicado também aos 
princípios ESG. 
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É importante registrar que desde 2014 o Conselho Monetário  
Nacional (CMN) impõe às instituições financeiras e outras autori-
zadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BCB) o dever de 
estabelecer e observar a Política de Responsabilidade Socioambien-
tal (PRSA) (BCB, 2014). Talvez essa seja uma das razões que justi-
fiquem a posição de vanguarda do setor bancário na agenda ESG, 
ao ponto de diversas instituições financeiras divulgarem estudos e 
pesquisas sobre o tema (e.g. UNGARETTI, 2021).

Também no setor público, a agenda ESG ganha relevância. Cite-se 
o caso do BNDES, que já em 1989 tinha unidade voltada ao tema 
do meio ambiente e que, hoje, atua firmemente no apoio a projetos 
comprometidos com princípios ambientais, sociais e de governança 
(AMBROZIO et al., 2020). Ao contribuir para o mapeamen-
to do que as empresas brasileiras estão fazendo a esse respeito, o  
Banco pode induzir a expansão dos investimentos sustentáveis.

Outra prática que merece menção é a do Tesouro Nacional, que 
pretende emitir títulos públicos com atestado de boas práticas nas 
áreas ambiental, social e de governança (ESTADÃO CONTEÚDO, 
2021). No Plano Anual de Financiamento (BRASIL, 2021) da ins-
tituição, foi dedicado todo um capítulo à relevância da pauta ESG 
para a gestão da dívida pública.

Dessa forma, o Tesouro Nacional busca se aproximar dos seis prin-
cípios para o investimento responsável difundidos pela Iniciativa 
Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambien-
te (United Nations Environment Programme Finance Initiative – 
UNEP-FI) e pela rede internacional de investidores Principles for 
Responsible Investment (PRI), apoiada pela ONU. São eles:



Leandro de Matos Coutinho

512  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28 n. 56, p. 501-518, dez. 2021

1. Incorporar os temas ESG às análises de investimento e aos 
processos de tomada de decisão;

2. Ser proativo e incorporar os temas ESG às políticas e práti-
cas de propriedade de ativos;

3. Buscar sempre fazer com que as entidades que recebem inves-
timentos divulguem suas ações relacionadas aos temas ESG;

4. Promover a aceitação e implementação dos princípios den-
tro do setor do investimento;

5. Trabalhar para ampliar a eficácia na implementação dos 
princípios; e

6. Divulgar relatórios sobre atividades e progresso da imple-
mentação dos princípios.

Crescente atenção do  
meio jurídico
A agenda ESG também vem chamando a atenção do meio jurídico, 
ultrapassando os limites dos setores financeiro e empresarial. É pos-
sível identificar diversos trabalhos direcionados aos princípios ESG 
e seus impactos e/ou repercussões no direito, conforme os exemplos 
a seguir.

Em recente publicação, Maffini e Marçal (2021) correlacionam os prin-
cípios ESG à nova lei de licitações (Lei 14.133, de 1º de abril de 2021). 
Para os autores, é juridicamente viável e conveniente que as licitações 
e contratações públicas sejam manejadas como instrumentos fomenta-
dores de certos comportamentos almejados pela sociedade.
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Freitas (2021) publicou artigo alertando sobre os reflexos da agenda 

ESG nas atividades da advocacia empresarial e ambiental, enquanto 

Dal Pozzo (2021) escreveu sobre a relação da agenda ESG com in-

vestimentos em infraestrutura.

Bastos (2020), por sua vez, demonstrou os impactos dos princípios 

ESG em vários setores – como mercado de capitais, bancário/finan-

ciamento, fusões e aquisições (M&A) e tributário – e a necessidade 

de uma visão jurídica multidisciplinar sobre o assunto. Machado 

e Calabró (2020) dedicaram-se em seu artigo às oportunidades de 

investimentos no Brasil advindas da agenda ESG.

Outra interessante publicação, intitulada ESG no Brasil: um olhar 

jurídico (PINHEIRO NETO ADVOGADOS, 2021), abarca uma sé-

rie de pequenos artigos que apresentam a temática ESG em várias 

perspectivas, como a da Lei das S/A (Lei 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976), da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709, de 14 de 

agosto de 2018), da defesa da concorrência, dos fundos de investi-

mento e do compliance ambiental.

Outros tantos poderiam ser os exemplos, mas para os fins propostos 

neste trabalho, basta chamar a atenção para a atualidade e relevância 

da discussão sobre os princípios ESG para o meio jurídico. Cada vez 

mais, advogados e demais operadores do direito serão chamados a 

opinar, avaliar, sugerir e implementar soluções jurídicas voltadas ao 

atendimento desses princípios. Certamente, será mais uma expressão 

de origem inglesa – como compliance, tag along, fruit of the poisonous 

tree, entre tantas outras – que vai ocupar a agenda dos estudiosos.
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Conclusão
O presente artigo teve como objeto apresentar o Pacto Global da 
ONU e sua correlação com a agenda do desenvolvimento sustentá-
vel. Nesse sentido, discorreu-se sobre os dez princípios do pacto e 
sobre os 17 ODS preconizados pela ONU, além de terem sido abor-
dados os princípios ESG.

Demonstrou-se que os princípios ESG atraem a atenção dos setores 
público e privado, como o setor bancário privado e o Tesouro Na-
cional, que apresentaram ações e iniciativas voltadas ao atendimen-
to dessas diretrizes.

Por fim, buscou-se apresentar os impactos da agenda ESG sobre o 
meio jurídico. Cada vez mais o tema chama a atenção dos profissio-
nais e operadores do direito e deve ocupar a agenda dos estudiosos 
do campo nos anos vindouros.
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Resumo
Este artigo apresenta as contribuições que as inovações do setor financeiro, em especial do 
sistema financeiro aberto no Brasil (ou open banking), podem proporcionar na ampliação 
da inclusão financeira de micro e pequenas empresas brasileiras, público que potencial-
mente será o mais beneficiado por esse sistema. O serviço financeiro escolhido como foco 
deste estudo foi o crédito, instrumento importante e que traz alívio financeiro a esses 
pequenos empreendimentos. O objeto de análise serão as operações do BNDES, uma das 
primeiras instituições financeiras de desenvolvimento no mundo a participar de um ecos-
sistema de open banking e que, além de ser um dos principais promotores do crédito às 
micro e pequenas empresas brasileiras, tem a temática da inclusão financeira como uma de 
suas entregas de impacto para a sociedade.

Palavras-chave: Inclusão financeira. Open banking. Micro e pequenas empresas. Indústria 
de serviços financeiros. Tecnologia financeira.

Abstract
This article introduces the contributions delivered by the innovations on the financial sector, mainly 
the open financial system in Brazil known as open banking, as an accelerator of financial inclusion for 
the Brazilian micro and small-sized enterprises, a segment which will potentially take more advantage 
of this system. The financial service chosen as the focus of this study was credit, as it is a crucial way 
to bring financial relief for those small enterprises. The operations of the Brazilian Development Bank 
(BNDES), one of the first development financial institutions in the world to take part in an open 
banking ecosystem, are the object of this analysis. This considers that the Bank is also one of the 
leading promoters of loans for these Brazilian small businesses and has the financial inclusion theme 
as one of its impact deliveries for the society.

Keywords: Financial inclusion. Open banking. Small and micro enterprises. Financial services 
industry. Financial technology.
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Introdução
A transformação tecnológica que o mundo experimenta em vários 
setores econômicos e sociais se refletiu no sistema financeiro em 
um caso de rápida adoção das tecnologias digitais. Por meio delas, 
podemos ter uma miríade de novos produtos e serviços financei-
ros com segurança e rapidez. O surgimento das fintechs, das finan-
ças descentralizadas e das moedas digitais são outros exemplos da 
transformação em curso.

Uma dessas transformações é o open banking, ou sistema financeiro 
aberto, que de acordo com o Banco Central do Brasil (BCB) é a pos-
sibilidade de clientes de produtos e serviços financeiros permitirem 
o compartilhamento de suas informações entre diferentes institui-
ções (BCB, 2021).

O BNDES, um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, 
participa da implementação do Open Banking Brasil desde o seu 
lançamento, em fevereiro de 2021, sendo um dos primeiros bancos 
nacionais de desenvolvimento a fazer parte desse ambiente inova-
dor do setor financeiro.1 O open banking brasileiro é tido pelo BCB 
como o maior do mundo em termos de número de participantes e 
também de escopo (SUTTO, 2021).

1  Pelas regras do Banco Central, a participação do BNDES é mandatória, assim como 
a dos demais bancos que compõem a regulação prudencial nos segmentos denominados 
S1 e S2 (ver: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/regprudencialsegmentacao). 
Não foi encontrada essa obrigatoriedade em outras experiências internacionais. Alguns 
bancos de desenvolvimento na Europa aderiram ao PSD2 (Open Banking Europe), tais 
como: Cyprus Development Bank, Bulgarian Development Bank e Slovak Guarantee and 
Development Bank. O mesmo ocorreu na Ásia: DBS Bank (Development Bank of Singapo-
re), Shanghai Pudong Development Bank, Korea Development Bank, Qatar Development 
Bank e Bahrain Development Bank; e na África: Agricultural Development Bank of Ghana 
e Mauritius Development Bank.
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As micro e pequenas empresas (MPE) no Brasil são responsáveis por 
70% dos empregos e têm importante efeito multiplicador de renda 
na economia (SEBRAE, 2020). Apesar disso, sofrem com restrição 
ao crédito em função de assimetrias de informação e altos custos 
de transação, pela falta de garantias e por seu histórico de crédito, 
fatores que resultam em altos custos de crédito para esse segmen-
to (PÉREZ; TITELMAN, 2018). Como destacam Stiglitz e Weiss 
(1981), essas assimetrias de informação que caracterizam o mercado 
de crédito levam à prática de taxas de juros elevadas para cobrir 
riscos e incertezas e induzem à seleção adversa, ou mesmo ao risco 
moral. Ocorre então um racionamento de crédito, já que os bancos 
preferem não ofertá-lo, e as empresas pequenas e informais são ge-
ralmente as mais prejudicadas.

Uma das missões estratégicas de longo prazo do BNDES é promo-
ver maior acesso das MPEs brasileiras ao crédito e redução de cus-
tos (BNDES, 2020e). Além disso, entre os objetivos da instituição, 
estão a ampliação de canais, a promoção da concorrência bancá-
ria e a indução de ganhos de produtividade, sustentabilidade, so-
lidez financeira, competitividade e governança nas MPEs apoiadas 
(BNDES, 2020e).

Como entidade participante da revolução em curso no sistema fi-
nanceiro nacional (SFN), torna-se relevante discutir, no âmbito da 
atuação do BNDES, o potencial uso do open banking e das integra-
ções e parcerias que dele emergirem como mecanismos de amplia-
ção da inclusão financeira das MPEs.

O open banking se utiliza da tecnologia dos serviços financeiros di-
gitais, em especial de application programming interfaces (API), para 
o intercâmbio de dados entre as instituições participantes. Portan-
to, esse fator deve ser visto como o reconhecimento por parte dos 
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reguladores do sistema financeiro de que toda essa tecnologia pode 
gerar externalidades positivas para a sociedade que utiliza o sistema 
financeiro – o que inclui as MPEs – e ser canalizada para beneficiar 
o cliente, estimulando o ambiente competitivo.

As diretrizes do open banking no Brasil estão, nesse sentido, alinhadas 
à estratégia do BNDES enquanto banco de desenvolvimento, ao fo-
mentarem: (i) maior transparência; (ii) inclusão de segmentos de-
sassistidos; (iii) redução da concentração bancária; e (iv) prestação 
de serviços centrados no consumidor (sociedade) (BCB, 2020b, 
2021; BNDES, 2020e).

No Plano Trienal 2020-2022 do BNDES, uma das metas estabeleci-
das foi o apoio a 625 mil MPEs e pessoas físicas em operações de cré-
dito e garantias, sendo uma boa parte delas responsável pela meta 
de emprego, que prevê a geração ou manutenção de 6,5 milhões de 
postos de trabalho diretos e indiretos (BNDES, 2020e).

O enfrentamento de um desafio da complexidade de promover a 
inclusão financeira das MPEs requer a união de esforços de for-
ma interdisciplinar. A própria estrutura de governança do Open  
Banking Brasil, inicialmente concebida por um conselho deliberati-
vo, é constituída por representantes dos vários perfis de instituições 
participantes da iniciativa e por diversos grupos técnicos (GT), que 
abrangem desde o tratamento da infraestrutura tecnológica para o 
open banking até as especificações referentes ao intercâmbio de da-
dos, à experiência do usuário e à segurança da informação, passando 
por aspectos jurídicos relacionados a políticas, riscos e compliance 
(OPEN BANKING BRASIL, c2021).

Em linha com esse direcionamento, sob coordenação da Área 
de Planejamento Estratégico do BNDES, foi criado no segundo 
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semestre de 2020 um squad2 multidisciplinar com participantes 
de diferentes áreas e de diferentes formações. Seu objetivo é tanto 
cumprir a exigência regulatória de preparar os sistemas e adaptar 
procedimentos internos do BNDES para as fases de implementa-
ção do open banking como explorar oportunidades para atuação do 
Banco no desenvolvimento de soluções para MPEs. Essa aborda-
gem também foi utilizada em outros bancos públicos que aderi-
ram ao Open Banking Brasil.3

No âmbito do squad multidisciplinar de open banking formado no 
BNDES, foi criado um subgrupo de Oportunidades.4 Alguns dos 
integrantes desse subgrupo escrevem o presente artigo como forma 
de registro das discussões e reflexões que ocorreram ao longo das 
primeiras fases de implementação do open banking.

Destaca-se, dentre as oportunidades apresentadas, o alinhamento 
da iniciativa aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) 
propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Quan-
do implementados de forma responsável e sustentável, os servi-
ços financeiros digitais inclusivos são capazes de impulsionar o 

2  Squad é um termo que representa, no campo das organizações, um grupo autônomo de 
pessoas de formação multidisciplinar que se juntam para executar determinada atividade 
ou projeto. Uma referência interessante é a do Spotify, descrita por Mankins e Garton 
(2017).

3  Com base em reuniões para troca de experiências sobre a temática do open banking rea-
lizadas com BCB, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste (BNB) e Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul (Banrisul).

4  Os autores agradecem as contribuições de Daniel Barreto e também dos colegas do 
subgrupo de Oportunidades, que foram fundamentais para várias das reflexões deste ar-
tigo: Andre Amiune, Breno Albuquerque, Catharine Bach, Diogo Moreno, Fernando Pi-
nhati, Gladstone Arantes, João Paulo de Oliveira Pereira, Leandro Ortiz do Nascimento, 
Pedro Henrique Ribeiro da Silva, Renato Rodrigues, Rômulo Ferraz, Tatiana Quirico, 
Shirlene Silva e Natália Cupello.
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crescimento econômico, ao mesmo tempo que permitem um pro-
gresso mais rápido em relação a diversos ODS5 (UNSGSA, 2018).

No que diz respeito às MPEs, digitalizar seus pagamentos pode con-
duzi-las a ganhos de eficiência significativos e aumento de receita. 
Além disso, elas iniciam um histórico de dados que pode ser usado 
para pontuação de crédito e obtenção de maior acesso a financia-
mentos. Esses fatores estão associados aos ODS que recebem maior 
contribuição do BNDES em volume de recursos desembolsados, 
como o ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico, que 
teve contribuição R$ 183 bilhões do Banco desde 2015, e o ODS 9 – 
Indústria, inovação e infraestrutura, ao qual foi destinado o valor de  
R$ 273 bilhões no mesmo período (BNDES, 2021b; UNSGSA, 2018).

A contribuição deste artigo é, portanto, trazer outros elementos 
que permitam ampliar a discussão sobre a inclusão financeira das 
MPEs no Brasil e o papel do BNDES nesse processo enquanto insti-
tuição financeira de desenvolvimento (IFD), no contexto das inova-
ções e da transformação digital do SFN, com foco no open banking.

O estudo está estruturado da seguinte forma: na próxima seção, 
é feita uma breve apresentação do desafio da inclusão financeira. 
Em seguida, é discutida a inclusão financeira das MPEs no Brasil 
e o papel das IFDs nesse processo. Os conceitos e o ecossistema 
das fintechs, a tecnologia de APIs, os modelos de negócios e a expe-
riência internacional do open banking são debatidos na sequência.  

5  O compêndio divulgado pela ONU cita os seguintes ODS especificamente: 1. Erradica-
ção da pobreza; 2. Fome zero e agricultura sustentável; 3. Saúde e bem-estar; 4. Educação 
de qualidade; 5. Igualdade de gênero; 6. Água potável e saneamento; 7. Energia acessível 
e limpa; 8. Trabalho decente e crescimento econômico; 9. Indústria, inovação e infraes-
trutura; 10. Redução das desigualdades; 11. Cidades e comunidades sustentáveis; 13. Ação 
contra a mudança global do clima; 16. Paz, justiça e instituições eficazes (UNSGSA, 2018).
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O ambiente do open banking no Brasil e a jornada do BNDES no 
apoio às MPEs, incluindo as oportunidades, os riscos e os desa-
fios observados, são apresentados nas seções subsequentes. As 
considerações finais, incluindo limitações deste estudo e propostas 
de trabalhos futuros, compõem a seção final.

O desafio da inclusão financeira
A inclusão financeira é uma questão global, considerada um dos 
grandes desafios mundiais associados à inclusão social, já que afe-
ta tanto indivíduos como empresas – principalmente as menores. 
Deve-se ressaltar que esse desafio passa por promover o acesso ao 
crédito, importante indutor do dinamismo econômico. No caso 
das MPEs, isso significa viabilizar o crescimento sem riqueza prévia 
acumulada e garantir a sobrevivência dessas empresas em momen-
tos de crise. Como efeitos indiretos da inclusão financeira, tem-se 
o aumento da renda, a criação e manutenção de empregos, além de 
outros benefícios, a depender do setor da atividade e da localização 
geográfica. Isso vai ao encontro da missão do BNDES como banco 
de desenvolvimento e do objetivo de viabilizar o acesso a crédito em 
condições mais adequadas a essas empresas.

Após a crise financeira mundial de 2008, o conceito de inclusão fi-
nanceira, inicialmente bastante vinculado ao microcrédito, foi am-
pliado e passou a englobar maior número de serviços financeiros e 
atores. Assim, a inclusão financeira passou a ser considerada tanto 
em relação a suas dimensões – quais sejam acesso, uso e qualidade –  
quanto à oferta de serviços financeiros básicos: pagamentos, crédi-
to, poupança e seguros (GABOR; BROOKS, 2017).
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Gonzalez, Diniz e Pozzebon (2015) indicam ainda que inclusão e 
expansão financeira são conceitos distintos e que, para promover a 
redução das desigualdades, o sistema financeiro deve se mobilizar 
em torno da ideia de inclusão financeira, no sentido de reduzir a 
distância entre demanda e oferta de serviços nessa área.

De acordo com o relatório Global Findex 2017 do Banco Mundial, a 
inclusão financeira é um fator para o desenvolvimento global, mas 
sua efetiva adoção impõe o enfrentamento dos imensos desafios que 
se apresentam – por exemplo, com relação ao 1,7 bilhão de pessoas 
adultas em todo o mundo, especialmente em países com economias 
em desenvolvimento, que não têm acesso a serviços financeiros 
(DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 2018). Entretanto, a necessidade de 
ampliação da inclusão financeira não se restringe a indivíduos. As 
MPEs são um segmento que enfrenta dificuldade de inserção no 
sistema financeiro.

Nesse cenário, o G20 reconheceu em sua reunião de 2010, em Seul, 
a importância da inclusão financeira para a agenda global de desen-
volvimento, estabelecendo a Parceria Global para Inclusão Finan-
ceira (Global Partnership for Financial Inclusion – GPFI) como seu 
principal instrumento de articulação. Com o propósito de ajudar 
os países a implementar e desenvolver políticas que permitam atin-
gir de níveis cada vez maiores de inclusão financeira, essa parceria 
global recebeu o apoio de outras organizações, tais como a Aliança 
para Inclusão Financeira (Alliance for Financial Inclusion – AFI), o 
Grupo Consultivo de Assistência aos Pobres (Consultative Group 
to Assist the Poor – CGAP), a International Finance Corporation 
(IFC), a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE) e o Banco Mundial (GABOR; BROOKS, 2017).
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Em 2018, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(Cepal) apontou que as políticas de inclusão financeira são essenciais 
para a construção de um sistema financeiro orientado para o desen-
volvimento produtivo e a mudança estrutural – ou seja, a inclusão 
financeira é uma política de inserção produtiva e, nesse sentido, os 
bancos de desenvolvimento desempenham papel fundamental.

Para promover a inclusão financeira é preciso realizar 
esforços públicos e privados orientados a fortalecer, 
entre outras coisas, a institucionalidade e estabilidade 
econômica, assim como a institucionalidade jurídica, 
e impulsionar a criação de novos instrumentos para 
administração dos riscos econômicos e financeiros. 
Mas também faz falta uma nova perspectiva de inova-
ção financeira que permita canalizar recursos para o 
setor produtivo e para os objetivos de desenvolvimen-
to. Os bancos de desenvolvimento desempenham um 
importante papel na geração de inovação orientada  
ao financiamento, tanto na forma direta como através 
da articulação com outros bancos (PÉREZ; TITEL-
MAN, 2018, p. 18, tradução nossa).

A inclusão financeira das micro 
e pequenas empresas no Brasil 
e o papel das instituições 
financeiras de desenvolvimento
As MPEs são importantes para a geração de desenvolvimento, em-
prego e renda não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Nesta 
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seção, serão apresentados mais detalhes sobre a relevância de pro-
mover a inclusão financeira desses pequenos empreendimentos e o 
papel das IFDs nesse processo.

A importância do aumento da 
inclusão financeira das micro 
e pequenas empresas
Estudo da IFC, do grupo Banco Mundial (KHANNA et al., 2017), 
aponta que a necessidade de crédito das milhões de MPEs formais 
nas economias em desenvolvimento é estimada em US$ 5,2 trilhões, 
ou cerca de 19% do produto interno bruto (PIB) dos 128 países estu-
dados, e que a solução para redução dessa lacuna de financiamento 
passa por uma cooperação entre instituições públicas e privadas. 
Reconhece ainda que as fintechs (conforme será mais bem detalhado 
ao longo deste artigo) podem ser vistas como empresas que se espe-
cializam em ofertar serviços financeiros digitais e que vêm se uti-
lizando de métodos inovadores para revolucionar o financiamento 
às MPEs.

No Brasil, cerca de 17,3 milhões de empreendimentos estão cadas-
trados como microempreendedores individuais, microempresas 
e empresas de pequeno porte (SEBRAE, 2020). Esse segmento de 
empresas vem contribuindo cada vez mais com o PIB brasilei-
ro, chegando a uma participação de cerca de 30% na riqueza do 
país, segundo dados mais recentes do Sebrae (2020), conforme 
demonstra a Figura 1.
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Figura 1 • A importância das micro e pequenas empresas na atividade produtiva

44% DA MASSA SALARIAL
(Sebrae e MTP)

30% DO PIB EM 2019
R$ 1,1 trilhão de reais (FGV e Sebrae)

55% DOS EMPREGOS CLT
17,8 mi. de postos de trabalho

38% DAS EMPRESAS EXPORTADORAS
(Secex e Sebrae)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Sebrae (2020).

Por toda a importância das MPEs na atividade econômica, faz-se 
necessário aumentar a inclusão financeira de pequenos empreendi-
mentos em termos de acesso, uso e qualidade dos serviços financeiros.  
A dificuldade de acesso ao crédito sempre foi uma questão relevante 
para esse segmento, que conta com perfis bastante heterogêneos de 
empresas (SEBRAE, 2020).

As razões das altas taxas de mortalidade dessas empresas muitas ve-
zes incluem questões de gestão administrativa e financeira (SEBRAE, 
2020). Em outros casos, mesmo uma doença familiar pode levar uma 
pequena empresa a enfrentar dificuldades financeiras transitórias 
(CANALES, 2014). Nos momentos de crise, como o da atual pande-
mia de Covid-19, esses são os empreendimentos mais afetados (GON-
ZALEZ; BARREIRA; RIDOLFO, 2021). Em qualquer desses casos, o 
acesso ao crédito pode representar alívio financeiro importante e até 
mesmo garantir a sobrevivência da pequena empresa (PAULA, 2017).

O estudo Crédito para os pequenos em tempos de pandemia (GONZALEZ; 
BARREIRA; RIDOLFO, 2021) estima que a demanda de crédito des-
se segmento no Brasil supera a oferta em cerca de R$ 166 bilhões,  
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ou, no cenário mais otimista, em R$ 100 bilhões. A pesquisa aponta 
ainda que a insuficiência de crédito para os pequenos empreendimen-
tos, considerando dados do primeiro trimestre de 2021, representa 
uma lacuna estimada em cerca de R$ 51 bilhões, ou, no caso otimista, 
em R$ 34 bilhões.

Conforme pode ser observado no Gráfico 1, os programas emergen-
ciais adotados na pandemia trouxeram um aumento da oferta de 
crédito para as MPEs (RELATÓRIO…, 2021), mas a lacuna ainda 
é grande e se configura como um desafio para as políticas públicas.

Gráfico 1 • Carteira de crédito para MPMEs no Sistema Financeiro 
Nacional, com e sem medidas emergenciais de 2020 (R$ bilhões correntes)
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BCB.

As dificuldades para obtenção de crédito enfrentadas pelas peque-
nas empresas brasileiras são muitas, incluindo a burocracia no acesso 
ao serviço, os elevados custos de transação e a falta de agilidade no 
processo de análise e concessão, em especial nos momentos de cri-
se (MARTINS; ALVARENGA, 2020). Há necessidade ainda de um 
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sistema com a capilaridade necessária para atender as demandas espe-
cíficas de crédito desses pequenos empreendimentos (PAULA, 2017).

Com efeito, o desafio da inclusão financeira para as pequenas empresas 
parece ir além do processo de análise e concessão de crédito, passando 
obrigatoriamente pelo tratamento da complexidade e das peculiarida-
des de cada empresa. Essas peculiaridades são acentuadas pelas diver-
sidades regionais de nosso país, sendo melhor entendidas por atores 
locais e regionais (GONZALEZ; DINIZ; POZZEBON, 2015).

Dessa forma, o estabelecimento de novos modelos de negócios que 
possam atender a demanda por inclusão financeira dos pequenos em-
preendimentos não é uma tarefa simples, mas uma aproximação do 
setor financeiro desse público, aliada às tecnologias de informação 
e comunicação (TIC), pode ser vista como caminho promissor para 
atingir esse objetivo (GONZALEZ; DINIZ; POZZEBON, 2015).

O papel das instituições financeiras 
de desenvolvimento no apoio às 
micro e pequenas empresas
No mundo, há quase 450 IFDs, que se diferenciam em tamanho e 
missão (RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 2020), já que algumas têm 
missões mais restritas e outras atuam de forma mais abrangente. 
Entre as IFDs especializadas, encontramos algumas cujo objetivo é 
o apoio às pequenas empresas, tanto por meio de crédito como de 
garantias e participação acionária  (ALÉM; MADEIRA, 2015) – nes-
se quesito, podemos destacar a Banque Publique d’Investissement 
(BPIfrance), na França. Nas instituições com missão mais ampla, o 
apoio a micro, pequenas e médias empresas (MPME) aparece sem-
pre como uma das vertentes de atuação, como demonstra a Figura 2.
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A justificativa para tamanha convergência de atuação no apoio à 
MPMEs pode ser encontrada tanto na teoria que suporta as atribui-
ções de uma IFD como na relevância dessas empresas para a ativida-
de econômica dos países, conforme demonstrado.

No campo teórico, as principais justificativas provêm do entendi-
mento de que o mercado de crédito não é perfeito. Para Stiglitz  
e Weiss (1981), esse mercado se caracteriza pela assimetria de in-
formações, e a adoção de taxas de juros elevadas para cobrir riscos 
e incertezas induz à seleção adversa (quando somente projetos mais 
arriscados participam do mercado), ou mesmo ao risco moral (quan-
do as empresas escolhem usar o crédito em atividades de maior re-
torno e risco). Dessa forma, os bancos preferem não ofertar crédito, 
formando-se um ambiente de racionamento de crédito no qual as 
empresas pequenas e informais costumam ser as mais prejudicadas.6

A atuação do BNDES com micro 
e pequenas empresas
O BNDES tem um longo histórico de atuação com MPEs. Por não 
ter agências, a atuação do Banco nesse segmento caracteriza-se por 
ser de segundo piso ou indireta, como forma de ampliação da sua 
capilaridade. Nesse modelo, o BNDES repassa recursos para seus 
agentes financeiros credenciados (mais de sessenta em todo o Bra-
sil) emprestarem segundo as condições e linhas estabelecidas pelo 
Banco. A avaliação e o risco do crédito são do agente financeiro, de 
modo que a principal vantagem é a característica do funding de mais 

6  Há outras teorias sobre a justificativa para atuação de IFDs no mercado de crédito, 
como mercados incompletos, incertezas de longo prazo e retorno social maior que privado. 
A teoria de racionamento de crédito parece bastante adequada ao problema enfrentado 
pelas MPEs.
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longo prazo, que permite estabilidade entre ativos e passivos dos 
bancos. Além disso, por atuar com um número significativo de ban-
cos parceiros, o BNDES promove a desconcentração no mercado de 
crédito e a ampliação da concorrência.

Um produto que ficou bastante conhecido do público MPE foi o 
Cartão BNDES. Desenvolvido em 2003, era algo bastante inovador 
à época e resultou no aumento do número de operações para esse 
segmento de empresas e no alcance de clientes em quase todos os mu-
nicípios brasileiros. Os impactos positivos do cartão, particularmente 
no segmento de microempresas, foram registrados por um estudo de 
efetividade (MACHADO; PARREIRAS; PEÇANHA, 2011).

Os números da Tabela 1 demonstram um crescimento do desem-
bolso para pequenas empresas de 2017 a 2020 e um decréscimo para 
microempresas, muito devido à redução das atividades do Cartão 
BNDES a partir de 2018.

Tabela 1 • Crescimento do desembolso para MPMEs de 2017 ao 1º sem. 2021

Focos
Desembolsos (R$ milhões)

2017 2018 2019 2020 1º sem. 2021

Média 13.152,5 16.245,8 12.264,7 16.917,4 5.373,9

Pequena 7.764,2 8.863,5 9.139,2 11.392,5 3.392,4

Micro 8.792,3 5.856,2 5.766,6 5.385,3 1.472,9

Total 29.709,0 30.965,5 26.789,2 34.076,6 10.239,2

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BNDES.

No entanto, os desembolsos apenas não transparecem a contribuição 
positiva do BNDES para o desenvolvimento das MPEs. Trabalho de 
Barboza e outros. (2019), que reuniu diversos estudos de efetividade 
feitos por terceiros, revela que a maior parte das avaliações encon-
trou impacto positivo em variáveis como PIB, emprego, faturamento, 
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inovação e exportação, com resultado mais desfavorável apenas em 
indicadores relacionados à produtividade, como mostra o Gráfico 2.

Gráfico 2 • Evidências do impacto do BNDES em MPMEs
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Fonte: Barboza e outros (2019).

Entre essas avaliações, a conduzida pelo Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea) (EHRL; PEREIRA; ZANCHI, 2020) aponta como 
empréstimos de diferentes fontes afetaram o PIB per capita dos mu-
nicípios brasileiros entre 2007 e 2016. Foram segregados os efeitos de 
empréstimos oferecidos tanto por bancos comerciais públicos quanto 
por bancos privados, incluindo os concedidos direta ou indiretamente 
(por meio de agentes financeiros credenciados) pelo BNDES.

Em resumo, as estimativas revelam que um aumento de R$ 10 mil 
nos empréstimos indiretos do Banco per capita deve levar a um cres-
cimento de 3,1% do PIB per capita. O mesmo aumento no crédito de 
bancos públicos e privados está associado a um PIB per capita 5,3% 
e 1,6% maior, respectivamente. Ainda como resultado do estudo, 
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depreende-se que os efeitos são maiores em microempresas e em 
regiões com PIB per capita inferior à média nacional.

Uma iniciativa recente de modelo de negócio para atender o públi-
co de micro, pequenas e médias empresas é o Canal MPME, criado 
em 2017 como uma plataforma na qual essas companhias podem so-
licitar financiamentos diretamente ao BNDES. Apesar de baseado 
no contato direto com o cliente, esse modelo ainda é operacional-
mente indireto, pois o Banco faz a ligação entre o cliente e diferen-
tes agentes financeiros e fintechs a fim de direcioná-lo para a melhor 
solução financeira (ou de gestão). Essa solução pode utilizar funding 
do BNDES ou dos próprios parceiros. Atualmente, mais de setenta 
parceiros formam o ecossistema do Canal MPME e poderão vir a se 
beneficiar de oportunidades oriundas do open banking.

O Gráfico 3 mostra o crescimento do número de clientes atendidos 
pelo canal desde sua criação. Particular atenção deve ser dada aos nú-
meros de 2020, quando a crise provocada pela pandemia de Covid-19 
atingiu severamente as atividades das empresas. Outra informação de 
extrema relevância é a de que 98% dos clientes são MPEs.

Gráfico 3 • Número de clientes do Canal MPME por ano
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BNDES. * Dados até 2 de setembro de 2021.
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Os conceitos e o ecossistema 
das fintechs, a tecnologia de 
APIs e os modelos de negócios 
e a experiência internacional 
do open banking
No contexto de transformação digital dos serviços financeiros, al-
guns aspectos merecem destaque e serão apresentados em mais de-
talhes nesta seção, como os conceitos e o ecossistema de fintechs, a 
tecnologia de APIs (que constitui a base do intercâmbio de infor-
mações entre as instituições participantes do ecossistema do open 
banking) e os modelos de negócios e a experiência internacional de 
uso desse ecossistema.

O ecossistema das fintechs
As fintechs podem ser definidas como “as tecnologias digitais que 
têm o poder de transformar o provisionamento dos serviços finan-
ceiros apoiando a criação de novos modelos de negócios, aplicações, 
processos e produtos (ou modificação dos existentes)” (PAZARBA-
SIOGLU et al., 2020, p. 1).

O termo também pode ser usado com conotação empresarial, ou seja, 
uma fintech pode representar uma empresa, normalmente recém- 
-chegada ao mercado, que se especializa em ofertar serviços fi-
nanceiros digitais, também conhecidos como digital financial ser-
vices (DFS). Segundo relatório publicado pelo Banco Mundial  
(PAZARBASIOGLU et al. , 2020), esses serviços são entregues aos 
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consumidores e utilizados por eles por meio de novas tecnologias 
e têm relação com a promoção da inclusão financeira.

A revolução digital nos serviços financeiros trouxe consigo as 
fintechs e a promessa de ampliação da inclusão financeira por 
meio da oferta de serviços inovadores. O relatório Fintech: the 
experience so far (INTERNATIONAL MONETARY FUND; 
WORLD BANK, 2019) faz referência ao modelo denominado 
Bali Fintech Agenda (BFA), lançado no encontro anual de 2018 
com o Banco Mundial, e que identificou um conjunto de 12 ele-
mentos que buscam sintetizar as oportunidades e os riscos rela-
cionados às fintechs a serem considerados pelos países-membros. 
Uma dessas recomendações é incentivar as fintechs a atuarem na 
promoção da inclusão financeira e no desenvolvimento dos mer-
cados financeiros.

Outro estudo recente sobre fintechs (SAHAY et al., 2020), realiza-
do pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) com 52 economias, 
aponta que as finanças digitais estão aumentando a inclusão finan-
ceira, mesmo em locais onde o modelo de setor tradicional não está 
avançando, e propõe um novo índice para medição da inclusão fi-
nanceira digital liderada por fintechs.

No estudo, Sahay e outros (2020) também argumentam que já se 
vislumbravam riscos relacionados à implantação dos serviços fi-
nanceiros digitais e que eles se tornaram mais evidentes após a 
pandemia de Covid-19. Esses riscos estão relacionados, por exem-
plo, à estabilidade financeira, às práticas inadequadas de oferta 
de crédito e à segurança e proteção dos usuários com relação ao 
uso das tecnologias financeiras digitais, que podem ter impacto 
no ecossistema das fintechs e na promoção da inclusão financeira 
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digital. No entanto, não são facilmente quantificáveis e devem ser 
estudados em mais profundidade.

Anualmente, é feito um mapeamento das fintechs existentes no 
país pelo FintechLab, um portal de referência dessas empresas no 
Brasil. A nona edição do Radar FintechLab foi apresentada em 
agosto de 2020 e revelou que o volume de fintechs e iniciativas de 
eficiência financeira em atuação no Brasil saltou de 604, em junho 
de 2019 para 771 em agosto de 2020 (EDIÇÃO…, 2020). Ainda, do 
total de fintechs mapeadas, 270 não constavam da versão anterior 
do relatório, o que pode indicar o surgimento de novas empresas, 
com menos de um ano de existência.

Inicialmente, as fintechs atuavam em segmentos bastante específi-
cos, resolvendo problemas pontuais dos clientes e muitas vezes em 
concorrência com os bancos tradicionais, que eram totalmente ver-
ticalizados. Esse movimento ficou conhecido como unbundling (ou 
serviços financeiros fragmentados) (DINIZ, 2020). O Radar Fin-
tech ilustra bem esse efeito, com uma grande variedade de empresas 
em diferentes segmentos do setor financeiro.

Percebe-se, entretanto, que com o passar do tempo, algumas dessas 
empresas têm ocupado espaço cada vez maior no mercado finan-
ceiro, tornando-se companhias com grande quantidade de usuá-
rios e elevado valor de mercado. A tendência agora é que ocorra 
um processo inverso, ou seja, de rebundling (ou serviços financeiros 
reagrupados), pois as fintechs perceberam oportunidades em outros 
subsegmentos e foram demandadas por seus clientes a apresentar 
soluções com a mesma experiência e atendimento de excelência 
(DINIZ, 2020).
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Nas estratégias de rebundling ou de unbundling, as alianças e par-
cerias com instituições financeiras tradicionais já estabelecidas são 
fundamentais, de modo que se possa aproveitar o melhor de cada 
instituição. O open banking pode acelerar esse processo.

Por exemplo, a fintech Nubank começou ofertando apenas o pro-
duto cartão de crédito e, atualmente, oferece outros serviços, como 
um programa de fidelidade, conta remunerada e de empréstimo. A 
empresa adotou práticas que estavam alinhadas a uma gestão focada 
na cocriação de valor e na experiência de seus clientes por meio de 
um serviço 100% digital, aliando alta tecnologia a atendimento per-
sonalizado. Essa abordagem resultou em engajamento e fidelização 
aos serviços oferecidos, que eram vistos como “objeto de desejo” por 
quem ainda não era usuário do cartão (ROSA et al., 2017). Outra 
fintech, a Creditas, começou oferecendo empréstimos com garantia 
de imóveis ou veículos, e atualmente também faz operações de cré-
dito consignado. Até 2020, foram recebidas pela Creditas mais de 
quatro milhões de solicitações de crédito (GRILLETTI, 2020).

No entanto, o balanceamento entre a necessidade de lucros e de de-
senvolvimento sustentável traz desafios para a criação de um siste-
ma financeiro realmente inclusivo (SELA, 2017), que articule atores 
públicos (como as entidades reguladores e as IFDs) e do mercado 
privado, o que torna cada vez mais difícil a tarefa de apoiar os mais 
vulneráveis, sejam eles indivíduos ou pequenos empreendimentos.

Mais recentemente, pelo menos três das IFDs do setor público mais 
relevantes no cenário internacional têm estabelecido parcerias com 
fintechs no sentido de ampliar a inclusão financeira: além do BNDES 
(BNDES, 2020f), o KfW Development Bank, da Alemanha (KFW 
DEVELOPMENT BANK, 2017), e a Agence Française de Dévelop-
pement (AFD), da França (AFD, 2018).
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No Brasil, as fintechs são regulamentadas por resoluções do Conse-
lho Monetário Nacional (CMN). O BCB relaciona como principais 
benefícios das fintechs o aumento da eficiência e da concorrência 
no mercado de crédito, a diminuição da burocracia e a criação de 
condições para a redução do custo do crédito. As fintechs de crédito 
reguladas são divididas em Sociedades de Empréstimo entre Pes-
soas (SEP), que são autorizadas a realizar operações de crédito entre 
pessoas físicas – também conhecidas como peer-to-peer lending –, e 
Sociedades de Crédito Direto (SCD), que executam operações de 
crédito com recursos próprios, por meio de plataforma eletrônica.

No entanto, as fintechs têm encontrado dificuldades para obter 
recursos para a concessão de financiamento e de empréstimos a ta-
xas de juros baixas, mesmo autorizadas pelo BCB a ofertar cartões 
de crédito e a repassar recursos do BNDES (MELO, 2020).

Com o advento da tecnologia e o surgimento das fintechs, o sistema 
financeiro passa por um momento que demanda alterações estruturais 
que abarquem e possibilitem o desenvolvimento dessas inovações e das 
novas instituições participantes no mercado. Um dos desdobramentos 
desse movimento é o open banking, ou sistema financeiro aberto, que, de 
acordo com o BCB, é a possibilidade de clientes de produtos e serviços 
financeiros permitirem o compartilhamento de suas informações entre 
diferentes instituições (BCB, 2021), o que abre um leque de oportu-
nidades de aplicação de novas tecnologias e modelos de negócio para 
essas instituições, conforme será abordado na próxima seção.

O uso de APIs para o intercâmbio 
de informações e o open banking
As APIs abertas já são usadas há bastante tempo no mundo da tec-
nologia, a exemplo das plataformas de comércio eletrônico (PIAO; 
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HAN; WU, 2010). No entanto, seu uso para troca de informações 
de forma mais ampla em ecossistemas financeiros de grande porte, 
de âmbito continental ou nacional e com a participação de institui-
ções financeiras de diversos perfis é relativamente recente.

As APIs, quando usadas pelo mercado financeiro, são classificadas 
como um dos modelos de DFS (PAZARBASIOGLU et al., 2020), 
pois permitem que diferentes sistemas das instituições participan-
tes façam o intercâmbio de dados de forma segura. Tal prática tem o 
potencial de fomentar a competição entre os diversos participantes 
desse ecossistema, o que gera valor em termos de informação, visto 
que a obtenção e a interpretação de dados podem ser entendidas 
como barreiras ao ingresso na indústria de serviços financeiros.

O open banking faz uso das APIs para intercâmbio de dados entre as 
instituições participantes e surge como uma forma de viabilizar o em-
poderamento dos clientes. A partir do momento que o cliente pode 
decidir quais dados deseja compartilhar, quebra-se o monopólio des-
sas informações, que não estarão mais somente nas mãos de institui-
ções específicas. Dessa forma, o open banking também tem o potencial 
de reduzir a concentração bancária no Brasil, que, embora venha se 
reduzindo, ainda é considerada alta, com grande percentual de servi-
ços financeiros ofertados por um pequeno número de instituições.7

Surgimento do open banking
A ideia de facilitar o acesso a dados financeiros por parte dos consu-
midores já vinha sendo construída ao longo dos anos que antecederam 

7  No mercado de crédito para pessoas físicas, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, 
Bradesco e Santander somam 77,5% do estoque de crédito brasileiro. No caso de crédito 
para empresas, a situação é parecida. BNDES, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa têm 
juntos 64,3% do estoque (BCB, 2021).
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o surgimento do open banking. Em 2006, uma fintech foi fundada nos 
Estados Unidos da América (EUA) com objetivo de agregar contas, 
tendo mais tarde se aprimorado como uma ferramenta de gestão fi-
nanceira ao possibilitar a criação de orçamentos e definição de metas. 
Era baixa, no entanto, a adesão do mercado ao conceito de APIs aber-
tas, e a complexidade desse modelo frente ao sistema bancário tradi-
cional dificultou sua implementação e operacionalização por parte de 
reguladores (LOIOLA, 2020; MINT, c2021).

O Reino Unido foi uma das referências na implementação do open ban-
king, motivado pela divulgação de um relatório de 2016 da Competi-
tion and Markets Authority (CMA), órgão regulador de concorrência 
da região, que mostrava que os grandes bancos não tinham incentivos 
suficientes para competir, já que 90% dos depósitos bancários estavam 
concentrados em apenas nove instituições (LOIOLA, 2020). Consta-
tou-se também que 90% das pequenas empresas obtinham seus emprés-
timos comerciais em seu banco principal, no qual mantinham contas 
correntes, com pouca ou nenhuma procura de outros credores, o que 
refletia uma dificuldade dessas empresas em descobrir quem era o me-
lhor credor para suas necessidades (CMA, 2016).

A conclusão desse relatório foi estabelecer um projeto para garantir 
que os bancos trabalhassem de forma mais voltada para os clientes e 
que os benefícios das novas tecnologias fossem explorados em sua tota-
lidade. Assim, foi implementado no início de 2018 o open banking, com 
o objetivo de fomentar a inovação e aumentar a concorrência, buscan-
do nivelar o campo de atuação no mercado de serviços financeiros.

Em consonância com tal movimento no Reino Unido, no final de 2015 
o Conselho da União Europeia aprovou a revisão da Diretiva de Servi-
ços de Pagamento 2 (Payment Services Directive 2 – PSD2), que permite 
que terceiros acessem serviços de pagamento on-line dos clientes e as 
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informações da conta de forma regulamentada e segura. Depois da ten-
dência europeia, diversos países começaram a explorar essa nova práti-
ca no setor bancário, como pode se observar na Figura 4.

Figura 3 • Indicadores de habilitação do open banking por meio de regulação

Fonte: Platformable (2020).  
Notas: Under discussion = em discussão; Planned = planejado; Current review = em revisão; In pro-
gress = em andamento; Early implementation = em início de implementação; Effective implementa-
tion = implementação efetiva; Stalled = parado.

Muito embora tanto o open banking no Reino Unido quanto o PSD2 
na Europa tenham possibilitado que os principais bancos compar-
tilhassem dados de contas de pagamento (conta corrente, cartões 
de crédito, contas pré-pagas), esse compartilhamento desconside-
rou as demais informações do cliente existentes em uma institui-
ção financeira. Com isso, uma continuação desse movimento está 
sendo observada na região nos países da União Europeia e no Reino 
Unido por meio da ampliação do escopo e inclusão de informações 
de operações de câmbio, seguro, investimento e previdência com-
plementar. Em conformidade com essa transformação, a Financial 
Conduct Authority (FCA), órgão regulador financeiro do Reino 
Unido, montou um grupo de trabalho que discute a evolução do 
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open banking para o que é chamado de open finance, o qual abarca 
dados adicionais em seu escopo de compartilhamento.

No Brasil, o projeto implementado para o sistema financeiro é de am-
pla abrangência, e espera-se que o open finance já esteja estabelecido em 
2022 como parte do projeto iniciado como open banking (BCB, 2021).

Modelos de negócio e experiências 
internacionais do open banking
A ideia do open banking é colocar o consentimento do compartilha-
mento de dados e a escolha de serviços financeiros adequados nas 
mãos dos clientes. Essa disponibilização de dados gera benefícios 
para quem compartilha suas informações, pois facilita a contrata-
ção de produtos e serviços em ambientes mais convenientes para o 
consumidor, de acordo com sua jornada digital.

Um estudo sobre prioridades do consumidor para a adoção do open 
banking no Reino Unido indica que a oportunidade a ser aproveitada 
não deve ser a de competição pelos dados dos clientes, mas sim a de 
entrega de valor para os consumidores. Incluem-se aí as MPEs, que 
no Reino Unido são cerca de 5,7 milhões e que, no serviço financeiro 
de crédito, devem se beneficiar de um produto melhor, com menos 
burocracia e com menores custos de crédito, que forneça condições 
para o aumento de produtividade e para o desenvolvimento desses 
pequenos empreendimentos (REYNOLDS et al., 2019).

A jornada do consumidor e a experiência do cliente, incluindo a agili-
dade na concessão do crédito, também serão diferenciais para a inclu-
são financeira das MPEs. Um período de 15 dias pode representar uma 
eternidade para esses pequenos empreendimentos, especialmente nos 
momentos de crise (MARTINS; ALVARENGA, 2020). Portanto, o 
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desenvolvimento de novos modelos de negócios para atender a esse 
público também deve passar pela construção de modelagens de risco 
inclusivas, apoiadas pela tecnologia, de forma a mitigar os riscos na 
adoção dos serviços digitais financeiros pelo segmento.

Além disso, o aumento da transparência e a redução ou precificação 
mais eficiente da assimetria de informação diminuem as barreiras 
de entrada no sistema financeiro, contribuindo para um ambiente 
de negócios mais inclusivo. Do ponto de vista do consumidor, o 
compartilhamento dessas informações propicia uma gama de servi-
ços customizados de acordo com o perfil do cliente, assistência ao 
planejamento das famílias e empresas, novos modelos de negócio e 
novas formas de relacionamento entre as instituições participantes.

O CGAP, citado anteriormente neste artigo, é um grupo que reúne 
trinta organizações que trabalham para melhorar a vida da popu-
lação de baixa renda por meio da inclusão financeira. Um de seus 
estudos (STASCHEN; PLAITAKIS, 2020) aponta que o open ban-
king deve ser usado como ferramenta para a inclusão financeira, em 
especial nos mercados emergentes. Com relação ao crédito, o tra-
balho lista como características o acesso responsável e a redução 
da dependência de serviços de alto custo financeiro. Para a primei-
ra finalidade, o estudo aponta exemplos de serviços como o Mojo 
Mortgages e o Canopy, do Reino Unido, que se utilizam respectiva-
mente de informações de pontuação de crédito e de pagamentos de 
aluguéis para definir os limites de crédito. Para apoiar a mitigação 
dos efeitos do alto custo financeiro do crédito, o estudo do CGAP 
cita um exemplo do Brasil: a empresa Rebel fornece o serviço “tapa 
buraco” de crédito para pagamento de dívidas com cheque especial 
usando taxas de juros menores (STASCHEN; PLAITAKIS, 2020).
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Zachariadi e Ozcan (2017), em artigo sobre a denominada API eco-
nomy, pontuam que os novos desafios não se restringem à tecnologia, 
mas demandam que as instituições financeiras aprendam a gerenciar 
um conjunto de parcerias com esses novos entrantes, o que historica-
mente não acontece entre as mais tradicionais.

De fato, o uso de APIs também pode apoiar a alavancagem do nú-
mero de parcerias entre as instituições financeiras. Um artigo do 
CGAP cita a experiência do Ekobank, na Índia, que após a imple-
mentação de APIs abertas, experimentou em três anos um cresci-
mento de sua rede de agentes financeiros de 15 mil para 150 mil. 
Tal crescimento foi construído principalmente junto a parceiros de 
negócios que tinham proximidade e conhecimento das populações 
locais, o que permitiu ao Ekobank ampliar a oferta de seus serviços 
para todos os estados da Índia, incluindo regiões urbanas e rurais 
(REYNOLDS; ROEST, 2020).

Em outra experiência com o uso de APIs, citada em relatório do 
Banco Mundial (PAZARBASIOGLU et al., 2020), foi implantado 
em 2018 na Índia o portal PSB Loans in 59 minutes, que pretende 
avaliar empréstimos para MPEs daquele país em menos de uma 
hora. Iniciando suas atividades como um portal de serviços do qual 
participavam cinco dos mais representativos bancos públicos india-
nos, evoluiu para englobar bancos privados e também parcerias com 
fintechs, de forma a ofertar uma gama maior de serviços, incluindo 
empréstimos para pessoas físicas (SONI, 2021).

Essas parcerias, bem como todo o ecossistema de negócios criado 
pelo open banking e pelo open finance, abrem margem para o surgi-
mento de novos modelos de negócio para o setor bancário, como 
pode ser observado no Quadro 1.
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Quadro 1 • Modelos de negócio baseados em open banking

Modelos de 
negócio baseados 
em open banking

Descrição Valor Modelo de 
negócio Exemplos

Canal

Usa APIs como 
um canal para 
produtos do 
próprio banco

Desenvolvimento 
mais rápido

Tradicional
Muitos bancos 
como parte da 
estratégia digital

App market

Expõe serviços 
bancários por 
meio de APIs 
abertas para 
desenvolvedores 
terceirizados

Criar um 
ecossistema em 
torno dos serviços 
bancários

Cobrar chamadas 
de API ou divisão 
da receita 
se terceiros 
trouxerem clientes

Mercado de 
aplicativos BBVA, 
Starling Bank 
Marketplace

Distribuidor

Integra/
agrupa serviços 
financeiros 
externos com 
ofertas próprias

Entregar os 
melhores produtos 
da classe com 
parceiros

Participar na 
receita de 
provedores de 
serviços; novos 
clientes

N26 em parceria 
com TransferWise, 
Vaamo, Raisin e 
outros

Agregador

Agrega várias APIs 
de provedores 
de serviços 
financeiros em 
uma única API

Reduzir a 
complexidade e 
melhorar o tempo 
de colocação no 
mercado de TPP8

Taxas de serviço e 
transação

Token.io, Figo, 
TrueLayer, Yodlee

Bank-as-a-
service (BaaS)

Oferece 
plataforma 
bancária aberta, 
incluindo APIs 
para outras 
instituições 
financeiras

Permitir que os 
bancos acelerem 
sua estratégia 
digital

Taxas de 
assinatura, taxas 
de transação

BBVA, Fidor, 
SolarisBank

Bank-as-a-
platform (BaaP)

Integra serviços 
de outras fintechs 
aos seus serviços, 
aumentando sua 
oferta existente

Terceiros de 
confiança, 
operadora de 
monetização de 
serviços via APIs, 
garantidora da 
identidade digital 
verificada

Taxas de serviço 
na plataforma e 
taxa por operação 
contratada

BBVA

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Wezel e Dudek (2020) e Camerinelli (2017).

8  Third party providers (TPP) são provedores de serviços de pagamento autorizado. São 
exemplos de TPPs os provedores de serviço de informação de conta e de iniciação de paga-
mento. Mais informações em: https://openbankingbrasil.org.br/glossario/.
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O primeiro passo frequentemente observado para a abertura de 
dados e utilização de novas tecnologias nos bancos tradicionais é 
o atendimento via canal, que consiste na utilização de APIs para 
produtos do próprio banco, permitindo que a instituição inicie uma 
estratégia de API em um ambiente controlado antes de abrir seus 
dados (CAMERINELLI, 2017).

Camerinelli (2017) sugere que o modelo de app market é a próxima 
etapa natural de abertura do banco. Nesse modelo, as APIs são dis-
ponibilizadas para desenvolvedores terceirizados por meio de um 
portal de desenvolvedor, possibilitando que novas soluções sejam 
expostas aos clientes. Para facilitar a descoberta dessa ferramenta, o 
banco pode utilizar sua plataforma como uma estante de aplicativos 
que estão integrados aos seus serviços, cobrando pela utilização da 
API (CAMERINELLI, 2017).

De modo a simplificar o processo de desenvolvimento dessas novas 
soluções, surge ainda o modelo agregador, que se conecta a outras 
instituições e oferece serviços agrupados por meio de uma única 
API. O distribuidor, por sua vez, utilizará APIs de provedores de 
serviços financeiros externos, o que garante um conjunto completo 
de serviços bancários sem a necessidade de desenvolvimento inter-
no das aplicações (CAMERINELLI, 2017).

Já no modelo BaaS, a instituição financeira fornece um conjunto 
de APIs públicas, normalmente por meio de um portal acessível 
a desenvolvedores que passam por verificações de conformidade e 
segurança. Tais APIs serão responsáveis pela comunicação entre o 
software de terceiros e uma gama de serviços que o banco oferece, o 
que permite que desenvolvedores, fintechs e instituições não finan-
ceiras possam integrar diversas das funcionalidades de um banco.
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Por fim, o banco é capaz de incorporar produtos de outras institui-
ções em uma plataforma própria e assim aumentar seu portfólio, o 
que confere maior flexibilidade para os clientes. Esse modelo é co-
nhecido como banking-as-a-platform (BaaP) e permite que os bancos 
estabeleçam parcerias com fintechs e empresas de tecnologia emer-
gentes, mantendo-se à frente das inovações tecnológicas e abrindo 
espaço para a monetização.

O open banking no Brasil
Como já mencionado, após a implementação do open banking no 
Reino Unido e na Europa, diversos países seguiram essa tendência. 
O Brasil é um deles, avaliado por atores do setor como um dos pro-
jetos com a maior abrangência do mundo, o que pode colocar o país 
na vanguarda da inovação financeira internacional.

Agenda tecnológica do 
Banco Central do Brasil
Em 2016, foi estruturada pelo BCB a chamada agenda de trabalho 
BC+, que teve como objetivo revisar questões estruturais do BCB e 
do SFN e gerar benefícios sustentáveis para a sociedade brasileira.

Em 2019, essa agenda foi reformulada e seu nome foi ajustado para 
Agenda BC# (BCB, 2019a). Entre as mudanças almejadas, pode-se 
destacar a busca pela redução dos custos do crédito, a modernização 
da regulação do SFN e a eficiência no sistema. A nova Agenda BC# 
buscou aliar inovação tecnológica à agenda microeconômica da ins-
tituição, com o intuito de conduzir as ações tomadas pelo BCB nos 
próximos anos (BCB, 2019b).
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A Agenda BC# tem foco em cinco aspectos: inclusão, competitivi-
dade, transparência, educação e sustentabilidade. É no âmbito das 
inovações trazidas por ela que se concentram os esforços para a im-
plementação do sistema financeiro aberto, ou open banking, ao lado 
da sistematização de pagamentos instantâneos – com a implemen-
tação do Pix – e da supervisão do risco cibernético, além da dispo-
nibilização do sandbox regulatório (BCB, 2019b).

Regulação e implementação
Diferentemente do que ocorreu em outros países, o open banking 
no Brasil foi uma iniciativa do BCB empreendida a partir de mea-
dos de 2018. Entretanto, a autoridade monetária do país buscou 
construir o ambiente regulatório em conjunto com atores do mer-
cado. Para isso, ao emitir um comunicado com as principais dire-
trizes do que deveria ser o open banking, o Banco Central iniciou 
uma série de discussões com participantes do mercado sobre o 
melhor formato para essa regulamentação e as principais tecno-
logias para a implementação do projeto.9 Posteriormente, o BCB 
publicou a Circular 4.015, de 4 de maio de 2020, e se uniu ao CMN 
para estabelecer uma norma única de open banking, fatores que 
fundamentaram a base regulatória da iniciativa e seu cronograma 
de implementação.

Assim, ao combinar a visão de atores privados do setor a uma forte 
regulação, o open banking se estruturou como uma espécie de au-
torregulação assistida, permitindo que as decisões sejam tomadas 
em prol do aperfeiçoamento do novo modelo financeiro e que a 

9  Por meio da Consulta Pública 73/2019.
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experiência dos especialistas do próprio mercado se apoie na identi-
ficação de possíveis lacunas e dificuldades decorrentes da regulação.

Classificado no segmento prudencial S2, o BNDES é participante 
obrigatório do open banking no Brasil, cuja implementação se dará 
de forma faseada, conforme o cronograma previsto pelo BCB (até 
o momento da elaboração deste artigo), apresentado na Figura 5.

Figura 4 • Cronograma de implementação do open banking no Brasil

1.2.21

13.8.21 15.12.21 30.3.22 30.6.22

29.10.21 15.2.22 31.5.22 30.9.22
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil (2021).10

A jornada do BNDES para a 
inclusão financeira de MPMEs 
pelo uso da tecnologia e a 
chegada do open banking
O planejamento estratégico e a missão de longo prazo do BNDES es-
tabelecem um conjunto de entregas para a sociedade até 2022. Como 
parte da iniciativa de ampliar o acesso de MPMEs ao mercado de 

10  Resolução BCB 109, de 24 de junho de 2021, alterada pela Res. BCB 114, de 14 de 
julho de 2021, e pela Res. BCB 133, de 27 de agosto de 2021.
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crédito e de capitais, podem ser identificados nesses instrumentos al-
guns objetivos que têm relação direta com a inclusão financeira de 
MPEs, com as fintechs e com o open banking, quais sejam: (i) promover 
maior acesso das MPMEs a crédito e a redução de custos por meio 
da ampliação de canais e da concorrência bancária; (ii) estabelecer 
parcerias com fintechs; (iii) promover novos fundos multissetoriais e 
específicos (fundos para fintechs) para desenvolver mercado de venture 
e private debt; e (iv) fomentar novos modelos de compartilhamento e 
assunção de risco (open banking) (BNDES, 2020e).

O BNDES é um dos principais instrumentos de apoio ao crédito 
no Brasil. O apoio do Banco às MPMEs brasileiras, que abrange di-
versos produtos, incluindo o crédito, é realizado de forma indireta, 
por meio de agentes financeiros, uma vez que o BNDES não tem 
agências bancárias. Esse modelo consiste em repassar o funding aos 
agentes financeiros a custos mais atrativos do que os do mercado, 
buscando corrigir a falha de mercado de restrição de crédito que 
atinge principalmente esse segmento de empresas. Tal modelo tam-
bém proporciona a ampliação da participação de agentes financei-
ros de menor porte, além de fomentar atores diferentes dos bancos 
tradicionais, como os sistemas cooperativos, as organizações da so-
ciedade civil de interesse público (Oscip) e os bancos regionais de 
desenvolvimento (PAULA, 2017).

O lançamento, em meados de 2017, do Canal do Desenvolvedor 
MPME pode ser considerado um marco na atuação do BNDES para 
promover a inclusão financeira das MPMEs por meio de serviços 
financeiros digitais. Atualmente chamado de Canal MPME, ele tem 
o objetivo de empoderar micro, pequenos e médios empresários na 
negociação de melhores condições de financiamento, além de sim-
plificar, agilizar e ampliar o acesso aos recursos do BNDES por meio 
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de agentes financeiros, aproximando o Banco dos clientes finais 
(BNDES, 2017). Como citado anteriormente, a plataforma conta 
hoje com mais de setenta parceiros, entre agentes financeiros, Os-
cips, cooperativas e fintechs credenciados (BNDES, 2020b).

O BNDES também abriu a oportunidade para que fintechs pos-
sam se credenciar para oferecer serviços de gestão e de capacita-
ção financeira e de crédito e financiamento às MPMEs (BNDES, 
2020f). Até a elaboração deste trabalho, o serviço contava com 
quatro fintechs de gestão (BNDES, 2020d) e dez fintechs de crédi-
to credenciadas, sendo que três delas foram habilitadas em 2021 
(BNDES, 2020c).

As fintechs de crédito apresentam alternativas, por meio de pla-
taformas digitais, para a concessão de crédito a MPMEs que não 
seriam atendidas pelos agentes financeiros tradicionais. Aquelas 
que não se enquadram nos filtros pré-configurados ou são iden-
tificadas pelos algoritmos de inteligência artificial da ferramenta 
Canal MPME como tendo baixa probabilidade de concessão de 
crédito pelos agentes financeiros tradicionais são encaminhadas 
para as fintechs de crédito credenciadas. Essas fintechs, por sua vez, 
usam novos algoritmos de avaliação de enquadramento em seus 
critérios de crédito. Se mesmo assim as chances de aprovação fo-
rem baixas, os clientes são automaticamente encaminhados para 
as fintechs de gestão, que se propõem a melhorar a eficiência dos 
pequenos negócios por meio de métodos inovadores, potenciali-
zando oportunidades de acesso ao crédito (BNDES, 2017, 2020b). 
Com o uso intensivo de APIs, grande parte desses processamen-
tos ocorre em tempo real durante a jornada do usuário no Canal 
MPME, de forma que a experiência do cliente seja a mais simples 
e transparente possível.
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Em 2019, outra iniciativa que se utilizou do serviço financeiro di-
gital de APIs e que, além disso, contribuiu para a preparação do 
BNDES para o Open Banking Brasil (em especial no início da Fase 1,  
em fevereiro de 2021) foi o lançamento do portal de APIs para de-
senvolvedores Developers@BNDES. O portal disponibiliza on-line  
APIs abertas para: (i) consulta às operações de financiamento; (ii) 
simulação de financiamento; (iii) moedas contratuais; (iv) catálogo 
para consulta a fornecedores e produtos credenciados pelo BNDES; 
(v) dados sobre financiamento e investimentos em fundos, partici-
pações societárias e debêntures do BNDES; (vi) catálogo de produ-
tos e vendas pelo Cartão BNDES; e (vii) aprovação de operações e 
liberações de crédito; incluindo fóruns de discussão para que desen-
volvedores tirem suas dúvidas sobre a plataforma (BNDES, 2020a). 
Tal iniciativa, além de ampliar a parceria com agentes financeiros 
e a transparência das informações do BNDES, possibilitou que as 
equipes técnicas do Banco adquirissem conhecimento inicial sobre 
a plataforma de acesso às APIs e ao desenvolvimento do código de 
APIs – componentes centrais na infraestrutura tecnológica neces-
sária para o open banking.

Como preparação para a adoção obrigatória do open banking 
brasileiro, no segundo semestre de 2020, o BNDES organizou 
internamente um squad multidisciplinar, com participantes de 
várias áreas do Banco e pela coordenação da Área de Planeja-
mento Estratégico.

Além da agenda regulatória a ser cumprida, o grupo também tem 
uma frente de oportunidades, que vem buscando ampliar o conhe-
cimento sobre o tema e identificar quais processos de negócios do 
Banco poderiam ser beneficiados pelo uso do open banking.
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Oportunidades, riscos e desafios 
da adoção do open banking
Considerando as diretrizes do Plano Trienal 2020-2022 do BNDES, 
que define a estratégia da instituição para o período – em termos 
gerais, suas principais entregas para a sociedade –, é possível cons-
tatar o alinhamento delas aos objetivos e resultados esperados da 
implementação de um sistema financeiro aberto. Entre essas dire-
trizes, destacam-se as apresentadas na Figura 6.

Figura 5 • Diretrizes do Plano Trienal aderentes ao open banking

Fonte: Elaboração própria com base em BNDES (2019).

Para alcançar os objetivos definidos nessas diretrizes, o BNDES 
poderá aproveitar algumas das vantagens oferecidas pelo open  
banking, tais como a possibilidade de redução da assimetria de 
informação sobre os clientes por meio do compartilhamento de 
dados – o que além de facilitar a identificação de lacunas de cré-
dito e a consequente expansão do mercado, permite a entrada de 
novos players no setor e contribui para a desconcentração bancá-
ria e para a redução de spreads. Para além disso, o acesso aos dados 
dos clientes permite ainda uma melhor adequação e um direcio-
namento mais assertivo dos instrumentos financeiros e não finan-
ceiros do Banco.
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Nota-se, portanto, que a possibilidade de uso do open banking cir-
cunda o efetivo compartilhamento de informações entre as ins-
tituições financeiras participantes do sistema. Nesse sentido, é 
importante ter em vista com quem, efetivamente, pessoas físicas 
e/ou empresas desejarão compartilhar seus dados, o que parece ser 
um desafio em regiões onde a implementação desse ecossistema 
está mais avançada.

No final de 2018, meses após o open banking entrar em vigor no Rei-
no Unido, uma pesquisa com cerca de mil MPEs britânicas apontou 
que 47% delas não se sentiam confortáveis para aderir ao sistema, e 
25% não compartilhariam seus dados de nenhuma forma (RODRI-
GUES, 2019). Esses números deixam mais evidente a necessidade 
de explicitar a entrega de valor para esse público, de modo que ele 
possa identificar claramente as vantagens do compartilhamento de 
informações, que deverão ser efetivamente administradas para pro-
mover maior segurança para o consumidor.

De forma a promover a supracitada entrega de valor no compar-
tilhamento de informações e gerar a melhor experiência para os 
diferentes perfis de cliente, aparecem como principais forças do 
BNDES sua reputação, seu valor de marca, sua missão e sua diversi-
dade de produtos e serviços.

A força da marca BNDES mantém a credibilidade na atuação do 
Banco em um contexto de incerteza diante de inovações e mudan-
ças disruptivas, como o open banking. Um levantamento com mil 
entrevistados, realizado pela Ipsos – líder global em pesquisa de 
mercado – juntamente com a Tecban, mostrou que, no Brasil, os 
bancos estabelecidos detêm maior confiança do público para oferta 
de serviços como ferramentas de comparação inteligente de produ-
tos financeiros e aceleração do processo de solicitação de crédito, 
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uma vez que 73% dos entrevistados disseram confiar nessas institui-
ções (BOMPAN, 2021).

Com base nesses resultados, é possível inferir que o BNDES conta 
com ainda mais confiança devido a sua transparência bem-estabe-
lecida, a sua reconhecida experiência como executor de políticas 
públicas e a sua neutralidade no sistema bancário, o que abre um 
caminho de atuação na intermediação de informações entre insti-
tuições e clientes.

Além disso, a experiência do Canal MPME, que se expandiu no 
contexto da digitalização do BNDES e se consolidou como hub de 
serviços, possibilita a oferta de serviços de gestão empresarial e 
financeira por meio de fintechs. Alinhados a essa bagagem, pode-se  
mencionar ainda: (i) o BNDES Garagem, que busca fomentar o 
empreendedorismo e as startups, o que garante maior proximi-
dade do Banco com os desafios e oportunidades vivenciados por 
essas empresas; e (ii) as parcerias já estabelecidas com bancos, fin-
techs, BCB, Sistema S e Associação Brasileira de Desenvolvimento 
(ABDE). Atualmente, o BNDES conta com sessenta agentes fi-
nanceiros credenciados, 35 agentes de microcrédito e 37 núcleos 
de acesso a crédito, além de parceria firmada com a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).

Em relação aos produtos e serviços oferecidos, existe a disponibili-
dade de um mix de funding – BNDES FGI e outros fundos –, o que 
no contexto do open banking favorece um matching de condições 
para cada perfil de cliente, além da possibilidade de uso adicio-
nal de fontes diversas de dados. Em complemento às informações 
compartilhadas por meio do open banking, esse maior universo de 
fontes de dados possibilita uma análise mais apurada sobre a efeti-
vidade da atuação do Banco, buscando a melhoria contínua de seu 
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portfólio de produtos e serviços. O subgrupo de oportunidades do 
squad de open banking mapeou as oportunidades e desafios para a 
atuação do BNDES por meio desse sistema, que estão apresenta-
dos no Quadro 2.

Quadro 2 • Oportunidades e desafios para a atuação do BNDES no open banking

Oportunidades Desafios

Melhoria do conhecimento do cliente MPME e 
prestação de melhores serviços com taxas mais 
adequadas (pela exploração e amplo uso de 
inteligência artificial, scoring, end-to-end)

Possível ampliação da discriminação de preços 
por parte dos credores conforme o demandante, 
afetando a desigualdade das condições de crédito

Necessidade de aprimoramento da experiência 
do cliente final (MPME) à luz do maior influxo de 
informações

Ampliação do acesso ao crédito pelas MPEs
Dificuldades de acesso ao crédito para aqueles 
negócios que não têm um histórico formal positivo 
de crédito ou que nunca tiveram acesso ao SFN

Maior agilidade para oferta de novos produtos  
e serviços por meio de plataformas, incluindo  
app mobile

Necessidade de grandes investimentos em 
tecnologia da informação (TI), potencialmente de 
forma célere, para adequação às necessidades 
surgidas com o compartilhamento de dados, à 
medida que se torne massivo, com o avanço da 
confiança no ecossistema

Liderança no processo de agregação de produtos 
e serviços na mesma plataforma, considerando sua 
neutralidade e capacidade de firmar parcerias

Conexão do modelo tradicional de atuação do 
BNDES a novos modelos, como BaaS ou BaaP, 
podendo aumentar seu portfólio de produtos ao 
incorporar soluções de outras instituições e/ou 
fornecer serviços essenciais para fintechs, bancos 
menores, sistema nacional de fomento, entre outros

Maior atenção à segurança da informação no 
contexto da integração de sistemas

Maior atendimento a clientes com necessidades e 
perfis distintos, como parceiros (bancos e fintechs) 
e MPEs

Necessidade de captação de funding para fintechs

Possibilidade de oferecer novas soluções  
para MPEs em conjunto com parceiros, 
compartilhando riscos

Uso da plataforma existente para uma série 
de aplicações, incluindo ampliação de clientes, 
gerenciamento de empréstimos, gerenciamento 
de risco e conformidade, automação de decisão 
de crédito etc.

Possibilidade de novos entrantes no modelo de 
negócio ou em nichos do Canal MPME, levando 
à necessidade de rever modelos de negócios no 
mercado de crédito para esse segmento

Fonte: Elaboração própria.
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Considerações finais sobre 
limitações de escopo do artigo 
e temas para futuros estudos
Embora o BNDES apoie médias empresas e reconheça os enormes 
desafios enfrentados por esse público no acesso a crédito, em espe-
cial durante a pandemia mundial de Covid-19, o foco deste artigo 
foram as empresas de menor porte, que representam cerca de 98% 
dos atuais clientes do Canal MPME. Assim, não há prejuízo em se-
rem tratadas, em trabalhos futuros, as transformações do sistema 
financeiro e seus impactos sobre as médias empresas, que têm maior 
acesso aos serviços financeiros. Da mesma forma, não foi abordado 
o impacto da inclusão financeira para o segmento de pessoas físicas, 
que, muito embora seja objeto de maior quantidade de estudos na 
literatura, constitui outro desafio de grandes proporções e com ca-
racterísticas diversas das pequenas empresas.

A discussão do funding para as fintechs também não foi abordada 
neste artigo e deve ser aprofundada em outros estudos, haja visto 
que há pelo menos uma pesquisa que aponta que o sandbox regula-
tório – outro tema da Agenda BC# – poderia favorecer a obtenção 
de recursos financeiros por fintechs que aderem a esse ecossistema 
(CORNELLI et al., 2020).

A questão da classificação de risco de crédito para MPEs é outro pon-
to que não foi objeto deste trabalho, mas que deve ser aprofundado, 
tendo em vista a particularidade do perfil dos pequenos empreendi-
mentos e o fato de que há pelo menos uma referência na literatura que 
aponta para o uso de modelos de risco de crédito inovadores, apre-
sentados por fintechs, para nichos específicos. O uso de inteligência 
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artificial em modelos de análise de risco de crédito também encontra 
referências relevantes na literatura (BUSSMANN et al., 2021).

Da mesma forma, deve ser investigado se serviços complementares, 
como os de gestão administrativa e financeira, quando agregados ao 
serviço de crédito, podem ampliar a inclusão financeira de MPEs 
no contexto das inovações e da transformação digital do sistema 
financeiro no Brasil.

Outros serviços digitais financeiros, como o Pix e o blockchain, tam-
bém podem ter impacto positivo na ampliação da inclusão finan-
ceira de MPEs no Brasil, portanto, merecem investigação adicional 
em trabalhos futuros.

Ainda, evidências da literatura apontam para o potencial dos ser-
viços financeiros digitais como criadores de emprego e impulsio-
nadores do PIB global, relacionando essas tecnologias ao contexto 
dos ODS (UNSGSA, 2018). Estudos adicionais são necessários para 
buscar as conexões entre o open banking e os ODS e, por conseguinte, 
com a agenda ambiental, social e de governança (ASG ou, em inglês, 
environmental, social, and governance – ESG), também de fundamen-
tal importância para o BNDES e cujos critérios são totalmente ali-
nhados aos ODS (PACTO GLOBAL REDE BRASIL, 2020).

Conclusão
As novas demandas trazidas pelas inovações no sistema financeiro 
do Brasil devem ser objeto de estudos mais aprofundados, uma vez 
que geram expectativas pela ampliação da inclusão financeira para 
as MPEs e devem ser atendidas por instituições como o BNDES, 
que têm esse objetivo em sua missão a longo prazo. Tal missão traz a 
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necessidade de refletir sobre o papel do Banco nesse novo ecossiste-
ma digital, sobre como gerenciar esse conjunto de parcerias e quais 
novos modelos de negócios (e ajustes nos atuais) serão necessários 
para o cumprimento dessa missão.

O BNDES pode exercer um papel de coordenação e de destaque 
nesse contexto, seja por meio da ampliação das parcerias atuais e do 
estabelecimento de parcerias com novos entrantes ou da redução 
dos potenciais efeitos não previstos da adoção, pelo sistema finan-
ceiro, de um modelo inovador como o open banking.

Novos modelos de negócios apoiados pela tecnologia (como o uso de 
APIs abertas) e ajustes nos serviços e produtos existentes devem ser 
considerados pelo BNDES para sua atuação nesse novo cenário, em 
especial com o ecossistema do open banking. Dessa forma, permite-se a 
ampliação de parcerias com instituições financeiras e não financeiras 
que, então, poderiam fornecer em conjunto com o Banco serviços de 
crédito com melhor acesso, uso e qualidade para as MPEs.

Os desafios são muitos para a ampliação da inclusão financeira das 
MPEs no Brasil no contexto de inovações e de transformação digi-
tal do sistema financeiro e do open banking. O BNDES, enquanto um 
dos protagonistas dessa mudança, é ator fundamental nesse processo, 
portanto, não deve se limitar a atuar no limite regulatório do open 
banking. A conjugação de esforços e a atuação conjunta das diversas 
áreas do Banco, aliadas ao perfil multidisciplinar e de compromisso 
com o desenvolvimento de suas equipes técnicas, são fatores primor-
diais para o atingimento desse objetivo, de forma a aumentar a capi-
laridade, a proximidade e o impacto do BNDES na sociedade.
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Comunicação de participação no evento do BNDES para conselheiros de administração

Promovido pela Área de Mercado de Capitais do BNDES e por sua 
Diretoria, com o apoio do Gabinete da Presidência, o evento, no 
formato de painéis, ocorreu entre 1 e 2 de dezembro de 2021.

No primeiro dia, a abertura foi marcada pelo anúncio do recebimen-
to, por parte do BNDES, do selo WOB (Women on Board – Mulhe-
res nos Conselhos de Administração) – que ocorreu efetivamente no 
dia 3 de dezembro, em reunião do Conselho de Administração (CA) 
do BNDES –, sendo seguida da apresentação do painel “Diversidade 
e Mulheres nos Conselhos”. Nesse dia, o evento contou com a parti-
cipação de Patrícia Marins (diretora do WOB), Gustavo Montezano 
(presidente do BNDES), Marcelo Serfaty (presidente do Conselho 
de Administração do BNDES), Bruno Laskowsky (diretor de Mer-
cado de Capitais do BNDES) e Rachel Maia (conselheira de Admi-
nistração da Vale, Banco do Brasil – BB, CVC, Grupo Soma e Fundo 
das Nações Unidas para a Infância – Unicef), além das conselheiras 
do BNDES Heloisa Belotti Bedicks, Sonia Consiglio Favaretto e Joi-
sa Campanher Dutra.

Já no segundo dia, o evento teve como tema os “Desafios dos Conse-
lhos Pós-pandemia”, com painéis mediados pelo diretor do BNDES 
responsável pela Área de Mercado de Capitais, Bruno Laskowsky, 
em parceria com a conselheira do Banco Heloisa Belotti Bedicks, 
contando ainda com as participações dos painelistas convidados 
Alexandre Silva (presidente do Conselho da Embraer), Pedro Pa-
rente (presidente do Conselho da BR Foods) e Nicola Calicchio (di-
retor de Estratégia do SoftBank).

A gravação dos painéis está disponível na página do BNDES no 
YouTube: www.youtube.com/bndes.
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Programação:

1 de dezembro de 2021
Abertura: Prévia do recebimento pelo BNDES do selo WOB  
(Women on Board), que ocorreu na reunião do Conselho de Adminis-
tração do Banco em 3.12.2021

Participantes: Patrícia Marins (diretora do WOB), Gustavo Monte-
zano (presidente do BNDES), Marcelo Serfaty (presidente do Con-
selho de Administração do BNDES), Bruno Laskowsky (diretor de 
Mercado de Capitais do BNDES).

Apresentação do selo: Patrícia Marins

A WOB é uma organização sem fins lucrativos movida pelo propósi-
to de aumentar a presença feminina nos conselhos de administração 
(CA) das empresas, alinhada com a agenda da ONU Mulheres. Atual-
mente, a presença feminina nos CAs em todo o mundo é de 27% em 
média, sendo que França e Noruega apresentam percentuais superio-
res a 44%. Hoje, no Brasil, a participação de mulheres em posições de 
CA é de apenas 12%, portanto, significativamente inferior à média 
mundial. Um dado importante, mencionado durante a apresentação, 
é que, na região Sudeste do país, a participação das mulheres em CAs 
é superior à observada nas demais, especialmente no caso de Norte 
e Nordeste, que apresentam os menores percentuais. Alguns setores 
empresariais estão também mais avançados do que outros em relação 
à presença feminina. O número de mulheres em CAs vem evoluindo 
ainda de maneira modesta no Brasil. Porém, mesmo que estejamos 
abaixo da média mundial, noventa empresas brasileiras já recebe-
ram o selo WOB (concedido a companhias que contam com duas ou 



Comunicação de participação no evento do BNDES para conselheiros de administração

577R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 28, n. 56, p. 573-588, dez. 2021

mais mulheres no CA). A presença de três mulheres no Conselho de 
Administração do BNDES foi especialmente valorizada pelo WOB 
durante o evento, mostrando que o Banco está contribuindo para in-
crementar e valorizar a participação feminina em posições de CA.

Apresentação do presidente do BNDES

O presidente Gustavo Montezano frisou a importância do rece-
bimento do selo WOB pelo Banco. Segundo ele, propósito, inova-
ção, eficiência, produtividade e impacto vêm sendo as diretrizes do 
BNDES. Foi mencionada a importância da presença feminina na 
governança das companhias por contribuir com percepções dife-
rentes e para assegurar a perenidade das empresas. A diversidade 
já é uma jornada para toda empresa apoiada pelo Banco. As pau-
tas de diversidade e ambiental, social e de governança (ASG, ou  
environmental, social and governance – ESG) ajudam a potencializar o 
aumento do produto interno bruto (PIB) e reduzir a desigualdade.

Apresentação do presidente do Conselho de 
Administração do BNDES: Marcelo Serfaty

Após os devidos agradecimentos ao WOB e às conselheiras pre-
sentes, foi mencionada a relevância de se ampliar a diversidade, 
uma vez que as mulheres que atuam no CA do BNDES têm com-
petências e experiências complementares: Heloisa Bedicks em go-
vernança, Sonia Favaretto em ASG e Joisa Campanher Dutra em 
infraestrutura. Serfaty concluiu afirmando que a presença femini-
na trouxe valores importantes para o CA do BNDES, além de uma 
visão multifacetada.
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Encerramento do diretor da Área de Mercado 
de Capitais do BNDES: Bruno Laskowsky

Após uma rápida introdução, o diretor encerrou a sessão de aber-
tura do evento, que marcou a entrega do selo WOB ao BNDES, e 
agradeceu a participação de todos. Indagando sobre a diferença que 
a presença das três conselheiras vem fazendo para o CA do BNDES, 
passou a palavra para a conselheira Heloisa Bedicks, dando, assim, 
início à fase dos painéis.

Painel: Diversidade e Mulheres nos Conselhos

Moderadora: Heloisa Belotti Bedicks (conselheira do BNDES).

Painelistas: Rachel Maia (conselheira do BB), Sonia Consiglio Fava-
retto (conselheira do BNDES) e Joisa Campanher Dutra (conselhei-
ra do BNDES).

Temas:

Com base em estudos de universidades e consultorias internacio-
nais de renome, a presença feminina no ambiente corporativo traz 
mais inovação e colaboração, aumenta a confiança, melhora o traba-
lho em equipe e desenvolve a inteligência coletiva, além de promo-
ver um ambiente mais voltado para o desenvolvimento de pessoas, 
estimulando maior participação e decisões colegiadas.

Segundo Sonia Favaretto, a presença feminina no CA do BNDES 
trouxe maior valorização da sustentabilidade, melhor monitora-
mento da gestão e maior assiduidade.
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Foram citados organismos internacionais como HeForShe, Banco 
Mundial e Instituto de Conselheiros da Austrália, que apoiam o 
movimento de aumento da presença feminina nos CAs.

Ademais, veio à tona a discussão sobre o modelo de cotas com-
pulsórias, como foi adotado na Noruega, na França, na Bélgica e 
na Califórnia (EUA), fazendo ponte com um projeto de lei vol-
tado para implantar uma cota de 30% de mulheres nos conselhos 
no Brasil, que acabou não evoluindo. Na opinião das painelistas, 
cotas podem ser um mecanismo de aceleração da participação fe-
minina e ajudar no processo de transição. Foi comentado também 
que uma maior presença feminina é importante para promover 
mudanças culturais e transformacionais.

Ainda sobre o tema principal do painel, foi mencionada a experiên-
cia da convidada Rachel Maia, que trabalhou muitos anos como exe-
cutiva antes de migrar para os conselhos, o que lhe propiciou uma 
visão corporativa interessante para atuar como conselheira. Rachel 
ocupou posições executivas por mais de 15 anos em corporações e 
instituições que valorizavam a diversidade (mulher negra) acima do 
corporativismo tradicional. Atualmente, trabalha para promover 
transformação e, nesse sentido, afirmou que procura atuar fazendo 
questionamentos nos conselhos de que faz parte, buscando conjugar 
o pilar social com o financeiro, mantendo a régua elevada de re-
sultados, sempre advogando pela oportunidade de diversidade nas 
empresas, reforçando que existem muitos talentos disponíveis além 
do perfil tradicional.

Depois dessa intervenção, trazendo a pauta para a temática ASG, a 
conselheira Sonia Favaretto, que migrou da B3 para atuar em conse-
lhos promovendo justamente essa agenda, falou sobre a importân-
cia do índice de sustentabilidade empresarial (ISE), de cuja equipe 
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responsável fez parte durante alguns anos na B3. Com efeito, a sus-
tentabilidade e a responsabilidade social vêm sendo sua linha de 
atuação desde o Conselho do ISE na B3, além do acompanhamento 
do Pacto Global, que prima pelo reconhecimento internacional da 
questão e entende que o CA é a instância estratégica em que a pauta 
ASG precisa estar presente. Na verdade, defende a pauta “EESG”, 
com o “E” de “economia” no início, pois entende a importância da 
sustentabilidade econômica para que essa agenda possa fluir nas 
instituições e nas empresas. O tema contou, também, com contri-
buição da conselheira do BB Rachel Maia, que citou que a pauta 
ASG é muito relevante nos conselhos.

A palavra foi passada à conselheira do BNDES Joisa Campanher Du-
tra, que falou sobre como concilia a carreira na Fundação Getulio 
Vargas (FGV) com a atuação em colegiados (na Agência Nacional 
de Energia Elétrica – Aneel e agora no CA do BNDES). Aproveitou 
para sublinhar seu apoio também à pauta AGS e mencionar o lança-
mento do livro Vivi para Ver (2021), da conselheira Sonia Favaretto, 
que trata da atuação nessa agenda que vem sendo finalmente aceita 
e praticada pelas empresas de forma mais dominante. Joisa disse 
que as mulheres não pedem nenhum favor, apenas que permitam o 
seu desenvolvimento profissional em iguais condições. A conselhei-
ra mencionou a renomada juíza Ruth Ginsburg da Suprema Corte 
Norte-americana, falecida recentemente, que sempre advogou pela 
representatividade feminina, pela meritocracia e por políticas de 
proteção ao direito das minorias nos Estados Unidos da América 
(EUA). A fala foi complementada por Rachel Maia, que comentou 
sobre um evento na Suíça que contou com a participação de uma 
jovem negra (a única mulher entre 13 pessoas em um colegiado de 
estudantes), em que ela expressou que “eu tenho valor, só precisava 
de uma oportunidade”. Ao mencionar esse exemplo, Rachel pediu 
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mais oportunidades para as mulheres, sublinhando que a pluralida-
de traz ganhos.

Por fim, a conselheira do BNDES Heloisa Bedicks, ao retomar a pa-
lavra, mencionou que a BNDESPAR apontou sete conselheiras nas 
37 posições de titulares em CAs de suas investidas no ano de 2021, 
ou seja, cerca de 19% de mulheres. Citou ainda que, atualmente, 
na Espanha, a presença feminina nos CAs de empresas é inferior 
a 20%, na Itália está entre 20% e 40% e na França, em mais de 40%, 
conforme exposto na abertura do evento. Finalizando, mencionou 
a existência de estudos bem fundamentados que apontam que uma 
parcela de 35% de mulheres nos CAs seria um percentual interes-
sante e desejável para dar densidade e representatividade feminina 
a esses colegiados, mencionando que uma mulher sozinha, isolada 
em um conselho, tem dificuldade de atuar.

Por fim, a diversidade racial, geracional e regional foi citada como 
igualmente importante nos CAs, bem como a diversidade de com-
petências, formação e visão, ou seja, que a diversidade latu sensu 
contribui, e muito, para uma boa formação de conselhos.

2 de dezembro de 2021

Painel: Desafios dos conselhos pós-pandemia

Moderadores: Bruno Laskowsky (diretor) e Heloisa Belotti Bedicks 
(conselheira do BNDES)

Painelistas: Alexandre Silva (presidente do Conselho da Embraer), 
Pedro Parente (presidente do Conselho da BR Foods) e Nicola Ca-
licchio (diretor de Estratégia do SoftBank)
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Temas:

A abertura do segundo dia de evento foi feita pelo diretor Bruno 
Laskowsky, que apresentou os painelistas convidados e um resumo 
de suas trajetórias profissionais. Usando o tema principal do even-
to como linha mestra, a conselheira do BNDES Heloisa Bedicks 
comentou sobre a visão dos conselhos no futuro, sobretudo nesse 
ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo (Vuca), bem como 
sobre a necessidade de se ter maior diversidade na composição des-
ses colegiados para lidar melhor com as mudanças, que passam a 
ocorrer com maior velocidade.

A pergunta que liga as falas dos convidados teve como objeto a 
composição e a responsabilidade dos conselhos nos rumos das em-
presas nesse contexto desafiador.

O convidado Alexandre Silva começou respondendo que os conse-
lhos precisam ter uma composição balanceada (tanto no quesito de 
gênero quanto de experiências pregressas), e que seus integrantes 
precisam estar comprometidos com os interesses da companhia, co-
locando-se permanentemente de prontidão para atender as deman-
das. Ele mencionou ainda que a Embraer se deparou recentemente 
com dois “cisnes negros”: o retrocesso na negociação com a Boeing e 
a pandemia. Nesse contexto, explicou que o conselho e os executivos 
foram instados a responder de forma expedita e efetiva a ambos os 
desafios. Sublinhou que, para isso, foi importante contar com uma 
matriz de competências adequada no CA da Embraer e que, atual-
mente, a diversidade está representada na composição do conselho 
da empresa com duas mulheres e dois estrangeiros.

Alexandre enfatizou o papel do CA como guardião da gestão de ris-
cos da companhia, executando essa função por meio de mapeamento 
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e monitoramento permanentes. Por fim, foi citada a importância 
que a Embraer dá ao tema da inovação, já que cada nova aeronave, 
ainda que siga o mesmo modelo de outra já construída, vem acom-
panhada de inovações, e que isso é um processo constante dentro da 
companhia. Nesse sentido, além dessa inovação estimulada, existe a 
inovação disruptiva, da qual um exemplo é o veículo EVE – projeto 
de aeronave autônoma.

O presidente do Conselho da BR Foods, Pedro Parente, respondeu 
à provocação inicial ao mencionar o desafio que a pandemia repre-
senta, acentuado pela crise energética e pela restrição hídrica que 
atingem o Brasil, lembrando também que há diferentes crises no 
suprimento de energia em nível global. Ele confirmou a necessidade  
de os conselheiros atuarem com comprometimento, prontidão e ve-
locidade no sentido de assegurar a resiliência da companhia em um 
ambiente adverso e desafiador, comentando ainda sobre a impor-
tância e o desafio em torno da pauta ASG.

O diretor de Estratégia do SoftBank, Nicola Calicchio, respondeu 
que, enquanto o gestor é o executor, o conselheiro precisa provocar 
o management ao fazer as perguntas certas. Calicchio destacou a re-
levância da alocação de capital e do desenvolvimento do orçamento 
no plano de negócios e o papel da inovação tecnológica (blockchain, 
por exemplo), fazendo uma previsão de que muitas empresas finan-
ceiras poderão ser impactadas pelas mudanças se não se adaptarem 
na velocidade e forma corretas.

Outro ponto explorado pelos mediadores foi o grau de dificuldade 
de ser gestor e/ou conselheiro em empresa privada versus em empre-
sa estatal. Nesse sentido, Pedro Parente destacou inicialmente que 
ser executivo no setor privado é bem mais simples. Segundo ele, a 
diferença básica, como gestor, começa pela dificuldade de premiar 
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por mérito e de renovar os quadros que não conseguem ter um de-
sempenho compatível no setor público, além do fato do controle 
estar voltado ao processo, e não ao resultado, o que acaba não esti-
mulando a inovação. A mensagem final de sua fala foi: “como ino-
var no setor público se o importante é seguir as regras, normas e 
padrões existentes?”

Aproveitando esse gancho, os mediadores lançaram mão de uma 
última pergunta: “como inovar no setor estatal com tentativa e erro 
se você não pode errar?”

O diretor do SoftBank Nicola Calicchio foi o escolhido para desen-
volver o assunto e concluiu que, no setor privado, o executivo é men-
surado pela proporção entre acertos e erros, porém, no setor público, 
cada erro pode ser imperdoável. Nesse sentido, na visão dele, o papel 
do CA é dar o direcionamento estratégico para os executivos, pensan-
do na frente. Ele finalizou comentando que o conselheiro hoje deve 
ter uma visão holística para que possa enxergar o mundo nos seus 
mais diversos ângulos e entender como isso afeta a companhia.

Por fim, a mediadora Heloisa Bedicks elaborou a última pergunta 
direcionada aos três painelistas: “como é a transição de executivo 
para conselheiro?”

Alexandre Silva mencionou que há casos em que o novo conselheiro 
tem dificuldade de se comportar na posição e no ambiente, uma vez 
que executivo e conselheiro têm, de fato, atribuições bem distintas. 
Ele usou o exemplo da Embraer, citando que, atualmente, o CA da 
companhia conta com a presença de pessoas mais jovens com menos 
de cinquenta anos inclusive, o que não se via há anos, e ressaltou o 
desafio da adaptação desses profissionais ao contexto. 
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Pedro Parente falou sobre sua experiência no Comitê de Nomeação 
da Vale, ressaltando que os acionistas precisam ter consciência sobre 
a importância da matriz de competências e que, sem tal preocupação, 
o conselho poderá não ter condições de cumprir bem sua missão.



Esta obra foi editada pelo Departamento de Comunicação do Gabinete da 
Presidência do BNDES em fonte Cormorant Garamond, em 2021.
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