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As instituições financeiras
públicas de desenvolvimento e o
financiamento de longo prazo
Ana Cláudia Além
Rodrigo Ferreira Madeira*
Resumo
Este artigo tem como objetivo discutir o papel das instituições financeiras públicas de desenvolvimento (IFD) no financiamento de
longo prazo da economia e, consequentemente, no desenvolvimento
econômico, assim como expandir a pesquisa apresentada em Ferraz,
Além e Madeira (2013). É traçado o panorama geral das IFDs no
mundo, destacando-se sua atuação histórica. Para ilustrar a importância dessas instituições, é realizada análise mais detalhada de uma
amostra de oito IFDs nacionais, abordando aspectos qualitativos
e quantitativos. Neste estudo, utiliza-se o conceito de instituições
de desenvolvimento, o que permitiu abordar instituições relevantes
de países desenvolvidos. Além disso, foram descritos os sistemas de
fomento dos países da amostra. O trabalho conclui que a existência
de IFDs de grande porte, diversificadas e com relevância econômica
é importante para a trajetória de desenvolvimento das nações.
*
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Abstract
This article aims to discuss the role of public development financial
institutions (DFIs) on the long-term financing of economy and,
consequently, on economic development, as well as to expand the
research presented in Ferraz, Além and Madeira (2013). The general
outlook of the DFIs in the world is presented, highlighting its
historical performance. Besides, in order to illustrate the importance
of these institutions, a more detailed analysis of a sample of eight
national DFIs is made, addressing qualitative and quantitative
aspects. The present study extends the concept of development
institutions, which allows addressing relevant institutions of some
developed countries. In addition to that, the development institution
system in the sample countries were also described. This paper
concludes that the existence of large DFIs, diversified and with
economic relevance, is important to the development trajectory of
the nations.
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Introdução
Desde o século XIX até os dias de hoje, as IFDs desempenham
um papel fundamental no desenvolvimento industrial de diversos
países, provendo recursos para a mudança estrutural da economia.
Essas instituições têm papel determinante no desenvolvimento econômico por meio da operação de diversos instrumentos financeiros
em segmentos e setores importantes. Sua relevância para o financiamento de longo prazo das economias é evidente nas análises dos
sistemas financeiros de diversos países. Ademais, a crise de 2008
demonstrou que a existência de IFDs consolidadas foi determinante
para a rápida recuperação do mercado de crédito dos países, visto
que essas instituições atuam de forma estabilizadora, complementando o setor privado.
Este artigo tem como objetivo examinar a contribuição das IFDs
para o financiamento de longo prazo nas economias nacionais e, consequentemente, sua importância para o desenvolvimento econômico,
sendo uma atualização do artigo de Ferraz, Além e Madeira (2013),
com algumas mudanças metodológicas e ampliação da base de dados. As IFDs nacionais serão o foco da análise, diferentemente do
trabalho supracitado, que considerou apenas os bancos de desenvolvimento (BD). Essa mudança permitiu a inclusão de instituições
relevantes de países desenvolvidos com outras funções além das
tradicionais dos BDs. Pretende-se demonstrar que o papel destas é
relevante em países em diversos estágios de desenvolvimento, tanto
nos momentos de estabilidade quanto nos de crise econômica.
Para tal, o trabalho será dividido em cinco partes, incluindo esta
introdução e a conclusão. Na seção seguinte, há uma breve discussão teórica que será base para a análise. Na terceira, serão discutidas
as IFDs no mundo e sua importância para o desenvolvimento. Na
penúltima seção, serão apresentadas evidências empíricas baseadas
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em uma amostra de oito IFDs nacionais de países diferentes, considerando também o sistema de fomento desses países. Por fim,
conclui-se que essas instituições são de grande porte, diversificadas
e relevantes economicamente, tendo papel fundamental no desenvolvimento econômico.

Referencial teórico
O conceito de IFDs confunde-se com o conceito de BDs, principalmente porque grande parte das IFDs são BDs, de acordo com os
conceitos difundidos na literatura.1 No entanto, o conceito de IFDs
abrange outras estruturas institucionais,2 como agências de fomento, agências de crédito à exportação (export credit agency – ECA),
órgãos de cooperação internacional e instituições híbridas com iniciativas características de BDs (como financiamento de longo prazo
para segmentos específicos).3
Ainda, as instituições financeiras de desenvolvimento podem ser:
(i) públicas ou privadas, como é o caso de algumas ECAs que atuam
no segmento de exportação por meio de garantias, com chancela do
Estado, e (ii) regionais, nacionais ou multilaterais. Neste trabalho,
somente serão consideradas as instituições públicas – IFDs – nacionais, definidas como as instituições financeiras, controladas pelo
governo, que dispõem de: (i) um mandato de atuação em segmentos
de mercado ou setores específicos que geram impactos socioeconômicos relevantes; ou (ii) um mandato amplo para prover financiamento ao desenvolvimento socioeconômico de determinada região.
1
2
3
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Por exemplo, Luna-Martínez e Vicente (2012) e UN-DESA (2005).
Um conceito mais abrangente também foi apresentado por BDC (2009).
Os bancos públicos múltiplos e as instituições gestoras de fundos de pensão ou
depósitos de poupança são exemplos.
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A existência de bancos públicos no sistema financeiro, assim
como seus objetivos e suas formas de atuação, sempre foi alvo
de debate acadêmico entre os que defendem essas instituições e
os que são contrários. Nesse contexto, inserem-se a maioria das
IFDs, que ganharam mais notoriedade com o papel anticíclico no
período da crise financeira internacional de 2008. Apesar de muitos
estudiosos defenderem a existência das IFDs, ainda há controvérsias e críticas remanescentes no debate.
Mesmo com seu tamanho e sua importância para as economias,
pouca pesquisa acadêmica foi realizada sobre a atuação dos BDs.4
A maior parte da bibliografia relacionada ao tema tem caráter mais
abrangente, procurando identificar o papel geral do sistema financeiro sobre o crescimento econômico.5
Este artigo toma como base a escola pós-keynesiana, que faz
parte da abordagem de racionamento de crédito, que descreve uma
situação na qual, mesmo quando os agentes estão dispostos a pagar
uma taxa de juros mais elevada para obter os recursos para financiar
seus investimentos, os bancos podem se recusar a ofertar o financiamento. A existência das IFDs justifica-se pela necessidade de
suprir o crédito necessário ao investimento, indisponível no sistema
privado de financiamento.6
A escola pós-keynesiana está associada ao conceito de economia
monetária, marcada pela existência de incerteza fundamental ou

4
5

6

Ver Luna-Martínez e Vicente (2012).
Podem-se eleger dois grupos principais de abordagens sobre o tema: (i) um de
caráter histórico/institucional; e (ii) um com duas vertentes associadas à teoria
econômica (a da repressão financeira e a do racionamento de crédito). Para um
detalhamento das diferentes abordagens, bem como das diferenças entre elas,
ver Ferraz, Além e Madeira (2013).
Ver Hermann (2011), Maia (2009), Mankiw (1991), Stiglitz (1990; 1993) e
Stiglitz e Weiss (1981; 1983).
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forte.7 Em uma economia monetária, prevalece o tempo histórico
que evolui, sem que haja possibilidade de retorno a um momento
temporal anterior. Em decorrência do tempo histórico, a incerteza
não é calculável como o risco, pois não há informações disponíveis
sobre todos os fatos econômicos possíveis de ocorrer no futuro.
Em razão da defasagem temporal entre o momento da decisão
econômica e seus resultados, os agentes atuam de acordo com as expectativas que formam sobre seus ganhos futuros. Uma vez que um
agente tome uma decisão no presente que se mostre malsucedida no
futuro, haverá perdas concretas que não poderão ser revertidas, tendo em vista que o agente não poderá voltar ao passado para alterar
sua decisão, já que o tempo histórico é irreversível.
As decisões de investimento baseiam-se em um leque de opções
de aplicação do capital em que os tipos de ativos são classificados
levando em conta sua rentabilidade esperada e seu nível de liquidez.8 Em um extremo está a moeda, que é o ativo com maior nível
de liquidez e rentabilidade nula. No outro extremo, estão os bens de
investimento (bens de capital – máquinas e equipamentos), que geram alto nível de rentabilidade, porém são os ativos mais ilíquidos.
Os agentes demandarão os bens de investimento se os lucros previstos forem altos o suficiente para compensar seu elevado nível de
iliquidez, porque, no caso de as expectativas de lucros serem frustradas, haverá um alto custo de conversão dos bens de capital em
moeda. Ainda que consigam vender os bens de capital, certamente
não conseguirão recuperar os gastos iniciais com a compra desses
ativos. Esse mesmo raciocínio pode ser feito em relação aos outros ativos com níveis intermediários de rentabilidade e liquidez.
7
8
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Ver Bertocco (2007), Davidson (2000), Glickman (1994) e Lawson (1985).
Os pós-keynesianos têm como base a teoria de aplicação de capital apresentada
em Keynes (1936), capítulo 17. Ver, também, Carvalho (1997) e Keynes (1939).
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Essa preferência pela liquidez não se restringe apenas aos investidores, mas também se aplica aos bancos, responsáveis pela oferta
de crédito na economia.9 E nesse ponto ressalta-se que pode haver falta de crédito para os investimentos mesmo que haja sistemas
financeiros nacionais e internacionais bastante desenvolvidos. Ou
seja, a importância das IFDs vai muito além da questão de “falha
de mercado”, que defende a existência de sistemas financeiros incompletos. Em razão da incerteza quanto ao futuro, dependendo
das características dos novos setores e projetos que demandam recursos, os bancos podem não oferecer o crédito, ainda que o sistema financeiro seja plenamente desenvolvido. Como salientado por
Mazzucato (2013), a existência de “capital paciente” é fundamental
para desenvolver determinados setores capazes de promover mudanças estruturais importantes na economia.
A existência das IFDs justifica-se, portanto, por haver setores
ou projetos de investimento que requerem financiamento, mas que
inspiram alta incerteza quanto a seu sucesso futuro e, por isso, são
preteridos pelo sistema financeiro privado em detrimento de setores
e projetos de investimentos cujos resultados esperados sejam menos
incertos. São setores e projetos altamente complexos e comumente
dispendiosos, que exigem expertise sofisticada para avaliação, podem gerar impactos positivos em toda a economia (externalidades
positivas) e/ou nos quais prevalecem os retornos sociais sobre os
retornos privados. Dentre os que inspiram maior incerteza, destacam-se: a infraestrutura; a inovação tecnológica; o apoio às micros,
pequenas e médias empresas (MPME); microcrédito; e projetos
econômicos ambientalmente e socialmente responsáveis – como o
desenvolvimento de fontes alternativas de energia e outras iniciativas da “economia verde”. Esse tipo de situação é observável tanto
9

Para a discussão da preferência pela liquidez, ver Bibow (2005), Carvalho (1999;
2007), Keynes (1937a; 1937b), Kregel (1988), Paula (1998) e Wray (2009; 2010).
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em países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento e
pode ocorrer em momentos de estabilidade econômica.
A possibilidade de falta de crédito agrava-se em momentos de
crises econômicas. As evidências mostram que o comportamento
do sistema financeiro é pró-cíclico: em situações de crise, a oferta
de crédito diminui mais do que se expande em fases de crescimento
econômico. Em momentos de crise de confiança sobre os rumos da
economia, a preferência pela liquidez aumenta de forma expressiva.
Por isso, o crédito torna-se mais caro, escasso e concentrado nos momentos de maior instabilidade macroeconômica, exatamente quando mecanismos de refinanciamento e de apoio financeiro são mais
necessários. Isso aprofunda a instabilidade e inviabiliza diversos
projetos de investimento, configurando a situação de “fragilidade
financeira”.10 Nesses casos, os bancos públicos de desenvolvimento
assumem importante função anticíclica, fornecendo recursos para
o financiamento dos projetos de investimento em um momento de
estancamento do crédito privado.

As instituições financeiras públicas de
desenvolvimento no mundo e sua importância
para o desenvolvimento
IFDs são importantes estrategicamente para países em qualquer
estágio de desenvolvimento, em momento de estabilidade ou crise.
Sua importância vem desde o século XIX, época em que muitos
bancos públicos foram essenciais para o financiamento da indústria de seus países. A maior difusão dessas instituições, no entanto, aconteceu após 1950, com a criação de diversos BDs nacionais
e multilaterais. Seus mandatos são associados a diversos setores e
10

12

Ver Kregel (1997), Minsky (1982; 1986), Crotty (2011) e Findley e Williams (1985).
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segmentos relacionados ao desenvolvimento econômico e social. As
IFDs nacionais serão o foco neste trabalho.
Historicamente, em períodos de estabilidade, a provisão de financiamento de longo prazo para o investimento é a principal tarefa das IFDs. Durantes as crises, seu papel anticíclico é crucial.
A relevância econômica dessas instituições não pode ser subestimada: os ativos combinados de uma amostra de 19 IFDs11 foram de
US$ 3,91 trilhões em 2013.
O financiamento de políticas públicas é papel crucial dessas
instituições e, por vezes, o próprio planejamento e execução. A
efetividade do sistema financeiro como um dos pilares do desenvolvimento econômico está diretamente relacionada à capacidade de
ser inovador e direcionador de recursos para atividades que possam
mudar a trajetória de desenvolvimento, liderando o processo de mudança estrutural da economia.
Estudo conduzido pelo Business Development Bank of Canada
(BDC) [BDC (2009)] listou 373 instituições financeiras de desenvolvimento (públicas e privadas) em 92 países e sete regiões, analisando 235 delas. A amostra engloba BDs (nacionais, regionais e
multilaterais), agências de exportação e inovação, órgãos de coope
ração internacional e outras iniciativas de desenvolvimento ligadas aos governos. Uma constatação da pesquisa foi que, em 2008,
16 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) tinham, em média, de três a cinco instituições
financeiras de desenvolvimento (na maioria, públicas), ilustrando a
importância dessas instituições em países desenvolvidos.

11

BNDES – Brasil; KfW – Alemanha; CDB – China; BDC – Canadá; KoFC, KDB
e KEXIM – Coreia do Sul; JFC, JBIC e DBJ – Japão; NAFINSA, BANOBRAS e
BANCOMEXT – México; VEB – Rússia; CDC – França; DBSA – África do
Sul; ICO – Espanha; CDP – Itália; SIDBI – Índia.
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Em uma amostra reduzida, considerando apenas os BDs,12 verificou-se que, entre 94 instituições, 58 apoiavam as MPMEs, 41
o comércio exterior e 36 a infraestrutura. Cabe ressaltar que muitas instituições apoiam mais de um segmento. A esse respeito,
Luna-Martínez e Vicente (2012) concluíram que 47% dos BDs13 têm
mandato amplo, apoiando diversos setores e segmentos, enquanto
53% têm mandatos específicos.
A experiência internacional demonstra que as IFDs são muito
diferentes entre si, e suas prioridades e desafios mudam de acordo
com a trajetória de desenvolvimento de cada país e o mercado-alvo
de cada instituição. É possível encontrar instituições que atuam de
forma abrangente e outras que apoiam apenas determinado nicho.
Alguns países contam com diversas IFDs para alcançar segmentos variados.
O escopo de atuação das IFDs abrange, em geral: inovação, infraestrutura, MPMEs, exportação, economia verde e internacionalização. Instituições que operam em diversos segmentos alternam
suas prioridades de atuação perante os desafios e oportunidades que
surgem, deslocando recursos entre estes. Mas, mesmo instituições
que atuam em apenas um segmento podem priorizar suas atividades baseadas em subsegmentos ou nos instrumentos financeiros
necessários para o suporte a seu nicho de atuação em determinado momento. Por exemplo, instituições que apoiam MPMEs podem
dar preferência ao desenvolvimento de um instrumento não existente ou não consolidado no mercado em que atua (venture capital,
12

13

14

Definidos em BDC (2009, p. 9) como: “a non-monetary financial intermediary
controlled by the public sector. It primarily engages in making long-term loans
that are beyond the capacity or willingness of the other financial institutions.
The DB can also be defined as a financial institution dedicated to fund new
businesses and economic development projects by providing equity capital
and/or loan capital”.
O conceito de BDs utilizado pelos autores é similar ao usado por BDC (2009).
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securitização, garantias etc.). Ainda, IFDs focadas em exportação
podem operar apenas garantias, ficando as operações de crédito sob
responsabilidade do setor privado.
A importância das IFDs para segmentos como a economia verde
é destacada por Mazzucato e Penna (2014). Segundo os autores, em
2012, as IFDs foram a principal fonte de financiamento para projetos de adaptação ou mitigação de mudança climática, ressaltando
a importância da intervenção pública para liderar a transição para
uma trajetória de sustentabilidade.
Além do papel permanente das IFDs apoiando o investimento em
segmentos importantes para o desenvolvimento, o surgimento de
novos negócios inovadores e o enfrentamento dos desafios das mudanças estruturais, essas instituições são relevantes em momentos
de instabilidade do mercado de crédito, atenuando a queda da oferta de recursos por parte do setor privado e possibilitando uma recuperação mais rápida em uma crise econômica.
Como salientado por Conference Board of Canada (2010, p. 1),
“Once a financial crisis hits, it is too late for governments to create
institutional capacity to provide fall-back credit support”. Essas
instituições já devem estar consolidadas e capacitadas para responder rapidamente em eventos extraordinários, característica apelidada de “The Sleeping Beauty”.
A atuação das IFDs deve, sempre que possível, incentivar a atuação do setor privado no financiamento de longo prazo e a setores e
segmentos mais incertos. Isso pode ser feito por meio da implementação de inovações financeiras, que podem ser desenvolvidas pelas
IFDs (que incorrem no risco de entrada) e depois adotadas pelo setor privado, e do uso de instrumentos financeiros de forma complementar ou conjunta (garantias, empréstimos sindicalizados, securitização, entre outros).
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Além disso, a atuação das IFDs no mercado de capitais, seja provendo liquidez, seja participando da oferta de ativos, é importante para
impulsionar o segmento, alcançando desde as empresas maduras até
as em estágio inicial utilizando os mais variados instrumentos, como
participação acionária, títulos privados, securitização e capital de risco. Entre as empresas em estágio inicial, muitas não despertam o interesse do setor privado em razão das incertezas quanto aos resultados
financeiros dos projetos, principalmente em setores que têm externalidades positivas e grande impacto no desenvolvimento econômico.
A intervenção do Estado para a provisão de financiamento de
longo prazo não se realiza somente por meio de IFDs. Alguns países, como os Estados Unidos, fazem investimentos de longo prazo
em segmentos importantes para o desenvolvimento utilizando-se de
outras estruturas institucionais.14
A seguir, apresentam-se algumas evidências empíricas e experiências internacionais para ilustrar os argumentos expostos nesta seção.

Relevância das instituições financeiras públicas
de desenvolvimento para as economias e o
financiamento de longo prazo: evidências
empíricas e experiências internacionais
A estrutura de financiamento de longo prazo difere entre os países,
assim como as características políticas e o ambiente econômico. Por
isso, pontuar a importância das instituições nas economias nacionais
exige analisar tanto seus aspectos quantitativos quanto os qualitativos na perspectiva econômica e financeira na qual estão inseridas.
Neste artigo, foram utilizadas informações provenientes de relatórios anuais, apresentações para investidores e pesquisadores e litera-
tura sobre o assunto, sendo este trabalho uma expansão da pesquisa
14

16

Para mais informações, ver Weiss (2014).
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de Ferraz, Além e Madeira (2013). A ampliação do conceito de BDs
para IFDs permitiu a inclusão de grandes instituições híbridas15 dos
países desenvolvidos que desempenham outras funções além das tradicionais dos BDs. A amostra analisada foi selecionada de acordo com
as características das instituições, buscando IFDs de grande porte, diversificadas e relevantes economicamente. As instituições escolhidas
são públicas e nacionais, financiam diversos segmentos e/ou setores e
têm importância histórica nos países em que atuam.
Na amostra analisada, estão oito IFDs: (i) Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Brasil; (ii) China
Development Bank (CDB), China; (iii) KfW Bankengruppe (KfW),
Alemanha; (iv) Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Itália; (v) Caisse
des Dépôts et Consignations (CDC), França; (vi) Japan Finance
Corporation (JFC), Japão; (vii) Instituto de Crédito Oficial (ICO),
Espanha; e (viii) Korea Development Bank (KDB), Coreia do Sul.
Ressalta-se que algumas diferenças entre as instituições exigem
um tratamento especial nos dados para que a comparação se torne o
menos viesada possível. O CDP, além de receber depósitos de poupança, faz gestão de recursos do Tesouro. Portanto, para avaliar o
ativo da instituição relacionado à promoção do desenvolvimento, é
preciso excluir esses itens. O CDP foi fundado em 1850 como instituição de depósitos e, apenas em 2009, iniciou atividades típicas de
IFDs. Também a CDC administra fundos de poupança e de pensão,
sendo necessário desconsiderar esses valores nos dados. O KDB,
por sua vez, tornou-se um conglomerado financeiro (KDB Financial
Group) com diversas subsidiárias que atuam em segmentos comuns
ao setor privado, como asset management. Dessa forma, para avaliar
15

Como a Cassa Depositi e Prestiti (Itália) e a Caisse des Dépôts et Consignations
(França). Dois exemplos de instituições financeiras públicas brasileiras que
atuam em alguns segmentos típicos das IFDs são o Branco do Brasil (agricultura) e a Caixa Econômica Federal (habitação).
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o papel do KDB como IFD são apenas considerados os dados da
subsidiária focada no desenvolvimento econômico e implementação
de políticas (KDB Bank). Ainda assim, não é possível excluir todos
os vieses possíveis, visto que o KDB Bank atua com fundos de pensão e como banco de varejo, recebendo depósitos à vista.
Entre essas instituições, a CDP e a CDC foram fundadas no século XIX. Todas são atores fundamentais no financiamento e investimento de longo prazo, priorizando setores e/ou segmentos conforme
o estágio de desenvolvimento de seus países.
Na Tabela 1, nota-se que essas instituições operam em diversos
setores e/ou segmentos importantes para o desenvolvimento econômico e com MPMEs e grandes empresas.
Para esta análise de escopo, considerou-se que a IFD e suas subsidiárias atuam em determinado setor, porte ou segmento se a atua
ção neste está explicitamente mencionada em seu mandato ou em
seu relatório anual, seja por meio de estatísticas, seja por citação
de programas ou fundos específicos, não importando se o apoio é
pequeno quando comparado às demais áreas apoiadas.16 No caso de
habitação, consideram-se apenas os desembolsos para os indivíduos
comprarem ou construírem suas residências.17 É muito comum nessas instituições o apoio à construção de moradias populares, mas
o financiamento, geralmente, é direto para a empresa responsável
pela construção. Ainda, o financiamento para reformas a residências para torná-las ecoeficientes não foi considerado, fazendo parte
do segmento de economia verde.
16

17

18

O CDB, por exemplo, prioriza a indústria e a infraestrutura, mas em seu apoio
às MPMEs inclui o financiamento a microempreendedores individuais no setor
de comércio e serviços.
O KfW tem o KfW Home Ownership Programme, para aquisição de residências, e o Energy-Efficient Construction, para a construção de residências
ecoef icientes. A CDP e a CDC utilizam os recursos de funding provenientes de
depósitos de poupança para financiar imóveis para os cidadãos de seus países.
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X
X
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Internacionalização

Mercado de capitais

Cooperação financeira
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Fontes: Relatórios Anuais 2013 das instituições.
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X

Agricultura
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(China)

Escopo de atuação de IFDs da amostra

Tabela 1

Setores

Porte

Segmentos
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(França) (Japão) (Espanha)
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X

X

X
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KDB
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Por cooperação financeira internacional entende-se a atuação em
determinado país, a um custo inferior ao do mercado ou mesmo
mediante doações, por meio de qualquer instrumento e sem a exigência de qualquer contrapartida, seja participação de empresas nacionais nos projetos, seja compra de equipamentos.18 Considera-se
atuação no mercado de capitais, por sua vez, quando uma IFD
tem atuação relevante e explícita no mercado de capitais de um país,
provendo liquidez, liderando iniciativas, ou estabelecendo parcerias
com o setor privado com o intuito de desenvolver esse mercado.
Diferentemente do abordado em Ferraz, Além e Madeira (2013),
o escopo foi separado em setores, porte e segmentos, pois existe
uma grande transversalidade entre as categorias. Podem existir instituições que só operem com as MPMEs na indústria, focando na
inovação. Essa segregação foi utilizada para tentar tornar a informação o mais detalhada possível.
Outro critério utilizado foi a existência de participação acionária
em outras IFDs. É o caso da CDC, da CDP e da ICO. Quando a participação é de 50% ou mais, considera-se que a IFD coligada ou controlada é um braço de atuação na promoção do desenvolvimento em
determinado segmento. O Banque Publique D’Investissement (BPI
France) apoia as MPMEs por intermédio de instrumentos como crédito, capital de risco e garantias. A CDC tem 50% de participação
acionária no BPI.
18

O caso do CDB é peculiar. Apesar de a instituição não exigir contrapartidas em
contratos, há um entendimento de que os acordos estabelecidos geram vantagens em outros setores, como em licitações do setor de infraestrutura. Ademais,
muitos dos acordos de cooperação financeira internacional são impelidos pela
necessidade estratégica de garantir acesso a recursos naturais não existentes
em território chinês (os empréstimos são pagos com a exportação de determinados produtos). Para mais detalhes, ver Sanderson e Forsythe (2012). Por ser
difícil caracterizar essas relações, considera-se que o CDB atua no segmento de
cooperação financeira internacional.
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A CDP, da Itália, adquiriu, em 2012, participações acionárias
relevantes em duas IFDs: a Servizi Assicurativi del Commercio
Estero (SACE), que atua com crédito à exportação e project finance
no exterior, seguros e garantias domésticas para diversos setores
e/ou segmentos, proteção para investimentos internacionais, entre
outros; e a Società Italiana per le Imprese all’Estero (SIMEST),
que tem como principais objetivos a promoção de investimentos
no exterior e a internacionalização das empresas italianas, atuando
principalmente com instrumentos de capital de risco e participação acionária. A CDP possui, respectivamente, 100% do capital da
SACE e 76% da SIMEST.
O ICO tem participação minoritária em duas IFDs, a Compañía
Española de Reafianzamiento (CERSA) e a Compañía Española
de Financiación del Desarrollo (COFIDES). Portanto, estas foram desconsideradas.
A Tabela 1 mostra que todas as instituições apoiam as MPMEs,
a indústria, os projetos de economia verde e inovação, o mercado de capitais e a internacionalização; e apenas uma não apoia a
infraestrutura e as grandes empresas.19 Salienta-se que a operação
nos setores e/ou segmentos são diferentes entre as IFDs, tanto em
magnitude como em perfil. Alguns países já dispõem, por exemplo,
de infraestrutura nacional bem desenvolvida ou de mercado de crédito atuante nesse setor, focando apenas em determinados nichos,
como a infraestrutura social e urbana e as infraestruturas relacionadas à geração de energia por fontes alternativas.
Outros aspectos importantes são a priorização que cada IFD define em seu planejamento estratégico e o número de instrumentos
19

A JFC é a única. No entanto, existe uma estrutura de governança no Japão que
permite à JFC injetar recursos fiscais em outras instituições – Development
Bank of Japan Inc. (DBJ) e The Shoko Chukin Bank Ltd – com o objetivo de
financiar, entre outros setores, a infraestrutura em caso de desastres naturais
[Ferraz, Além e Madeira (2013)].

As instituições financeiras públicas de desenvolvimento
e o financiamento de longo prazo

21

com que cada uma conta. Como exemplo, a atuação das instituições em MPMEs pode se diferenciar pelos instrumentos utilizados
ou pelo subsegmento atendido. O segmento pode ser suprido pelo
mercado privado quando se trata de financiamento tradicional, mas
pode ser deficiente em instrumentos como seed ou venture capital
ou no subsegmento de startups – e, nesse caso, a intervenção da IFD
é importante.
O apoio para o setor de comércio e serviços ainda é modesto na
maioria das instituições, mas é possível destacar os subsetores de
educação, saúde e turismo, que são mencionados por quase todas
as IFDs.
Observando o sistema de instituições de desenvolvimento dos
países da amostra, é possível concluir que, mesmo nos setores e/ou
segmentos em que as IFDs não atuam, há outras IFDs operando,
completando o sistema de financiamento de longo prazo desses paí
ses. O Quadro 1 mostra algumas instituições desses países e os detalhes de sua atuação, com base em seu mandato. Não estão citadas
as IFDs que são controladas por alguma instituição da amostra da
Tabela 1.
Alguns segmentos contam com mais de uma IFD atuando em determinado país, porém, geralmente, há diferenciação por instrumento financeiro, evitando uma sobreposição de atividades. As ECAs
são IFDs comuns nos países. Elas podem operar tanto no crédito
à exportação quanto nos seguros de crédito e garantias. É possível
observar ECAs públicas na Ásia. Tanto Japão quanto Coreia do Sul
têm instituições que atuam no segmento de exportações, segregadas
por instrumento. Na Espanha, a CESCE opera nesse segmento, mas
está sendo privatizada seguindo tendência das agências focadas em
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seguros de crédito e garantias para a exportação na Europa.20 Cabe
ressaltar, no entanto, que, apesar da natureza privada das ECAs na
Europa, geralmente são essas instituições privadas que gerenciam
as garantias à exportação concedidas pelos governos.21
Quadro 1

Outras IFDs dos países da amostra
IFDs
China

Alemanha
Brasil

Setor/porte/
segmento

The ExportImport Bank of
China

Exportação,
importação e
internacionalização

Agricultural
Development
Bank

Agricultura

Rentenbank

Agricultura

17 IFDs regionais

Diversos

Detalhes

Finep – Inovação Inovação
e Pesquisa
24 IFDs regionais Diversos
(instituições
regionais e
estaduais)*

Por exemplo,
Banco de
Desenvolvimento
de Minas Gerais
(BDMG), Banco
Regional de
Desenvolvimento
do Extremo Sul
(BRDE), Banco do
Nordeste (BNB) etc.
(Continua)

20

21

Euler Hermes (Alemanha) é uma instituição privada, e a COFACE (França) foi
privatizada em 1994.
A Ley 8/2014, de 22 de abril de 2014, descreve como será a atuação do Estado
espanhol no mercado de garantias após a privatização (http://www.boe.es/boe/
dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4328.pdf).
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(Continuação)

IFDs

França

Japão

Setor/porte/
segmento

Outros bancos
públicos

Diversos

Agence de
l’Environnement
et de la Maîtrise de
l’Énergie (ADEME)

Meio
ambiente

Development Bank of
Japan (DBJ)

Diversos

Shoko Chukin Bank

MPMEs

Japan International
Cooperation
Agency (JICA)

Cooperação
financeira
internacional

Agence Française de
Cooperação
Développement (AFD) financeira
internacional

Detalhes
Alguns bancos
públicos têm
atuação destacada
em determinados
segmentos do
financiamento de
longo prazo, como
a Caixa Econômica
Federal em habitação
e o Banco do Brasil
em agricultura.

A instituição está
com a privatização
completa agendada
para cinco a sete anos
após abril de 2015. No
entanto, o governo
avalia postergar
esse processo.

Mesma situação do
DBJ, porém o governo
já possui menos de
50% de participação
nessa instituição.

(Continua)
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(Continuação)

IFDs

Setor/porte/
segmento

Detalhes

Nippon Export
and Investment
Insurance (NEXI)

Exportação e
Instrumento:
internacionalização seguros.

Japan Bank for
International
Cooperation (JBIC)

Exportação e
Instrumentos:
internacionalização crédito e garantias.

Espanha Compañía Española MPMEs
de Reafianzamiento
(CERSA)
Empresa Nacional
de Innovación
(ENISA)

Inovação (MPMEs)

Compañía Española Exportação e
internacionalização
de Seguros de
Crédito a la
Exportación (CESCE)

Instrumento:
garantias.
Instrumentos:
crédito e capital
de risco.
Instrumentos:
seguros e garantias.
Está em processo
de privatização.

Compañía Española Internacionalização
de Financiación
del Desarrollo
(COFIDES)
Coreia
do Sul

Export-Import Bank Exportação,
importação e
of Korea (Korea
internacionalização
Eximbank)
Industrial Bank of
Korea (IBK)

Diversos

Recebe depósitos
do público e tem
atividades de
banco de varejo
comercial. Possui
ações negociadas
em bolsa, mas tem
controle estatal.
Prioridade para
MPMEs e indústria.
(Continua)

As instituições financeiras públicas de desenvolvimento
e o financiamento de longo prazo

25

(Continuação)

IFDs

Setor/porte/
segmento

Detalhes

Small & medium
Business
Corporation (SBC)

MPMEs

Instrumentos:
crédito e
consultoria.

Korea Trade
Insurance
Corporation
(K-sure)
Korea Credit
Guarantee
Fund (KODIT)

Exportação e
internacionalização

Instrumentos:
seguros e
garantias.

MPMEs

Instrumento:
garantias.

Diversos

Foi criada para
substituir o KDB
como policy
bank, mas o novo
governo coreano
retrocedeu na
privatização
do KDB e,
futuramente, as
duas instituições
serão fundidas.

Korea Finance
Corporation (KoFC)

Fonte: Relatórios Anuais, apresentações e websites das instituições.
*
Segundo ABDE (2013).

Dentre as IFDs mencionadas, cabe destacar o Development Bank
of Japan (DBJ), que está em processo de privatização. A instituição,
criada em 1951, teve papel fundamental no financiamento à infraes
trutura e à indústria japonesa. Mesmo após a privatização, o DBJ
também poderá ser utilizado como repassador de recursos (originados de fundos fiscais) para medidas em eventos extraordinários (crises ou desastres naturais) ou em casos específicos relacionados ao
desenvolvimento de produtos sustentáveis (Low Carbon Investment
Promotion Act), à revitalização da indústria e à inovação (Industrial
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Revitalization Act), com o objetivo de elevar a competitividade da
indústria japonesa [Ferraz, Além e Madeira (2013)]. Também, o
Shoko Chukin Bank, criado em 1936 e focado em MPMEs, passa pelo mesmo processo. O papel de apoio às MPMEs ficará sob
responsabilidade da JFC. Assim como o DBJ, esse banco também
poderá receber aportes em algumas situações.
Outro destaque é a existência de muitas IFDs regionais no Brasil
e na Alemanha, demonstrando uma ampla preocupação com o desenvolvimento regional. Ainda, a completude do sistema de IFDs
dos países em questão é outro ponto relevante que demonstra a importância dessas instituições no apoio a setores e/ou segmentos cruciais ao desenvolvimento econômico. Na Ásia, é possível perceber
a grande segmentação de atuação entre as IFDs; as instituições da
Coreia do Sul e do Japão são geralmente especializadas e, quando
operam no mesmo setor, porte ou segmento, utilizam instrumentos
diferentes. Porém, mesmo nesses países, existe uma grande instituição diversificada.
A análise quantitativa das instituições, por meio de seus dados
financeiros, também corrobora a importância das IFDs nos países.
A Tabela 2 revela o tamanho dessas instituições relativamente aos
pares internacionais.
As instituições da amostra são de grande porte e possuem, somadas, US$ 3,275 bilhões em ativos, sendo grande parte destes compostos por carteira de crédito, com exceção da CDC. Em 2013, duas
instituições tiveram prejuízo: a JFC, ainda se reestruturando após
a fusão de diversas IFDs, em 2008, que deu origem à instituição; e
o KDB, que teve de registrar em seu balanço provisões para perdas
em empréstimos na reestruturação de grandes corporações e em investimentos em ativos financeiros, afetados com o baixo crescimento da economia coreana e global.
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0,48
1,02
15,07
8.468
1994

Taxa de inadimplência (%)

Retorno/ativo (%)

Retorno/patrimônio líquido (%)

Número de empregados

Ano de fundação

1948

5.374

6,21

0,27

0,13

1,7

528,8

619,7

1952

2.859

15,34

1,01

0,01

3,6

263,5

363,4

2008b

7.361

(6,84)

(1,13)

2,98

(2,9)

222,8

260,4

25.146
1816

1850

7,39

1,61

2,75

3,1

36,6

190,8

1.440

14,00

1,29

0,20

3,1

137,6

242,4

1971c

310

1,76

0,08

2,29

0,1

95,0

136,3

1954

n.d.

(8,85)

(1,01)

3,10

(1,3)

87,9

131,1

Fontes: Relatórios Anuais 2013 das instituições.
*
Foram considerados os valores no padrão contábil International Financial Reporting Standard (IFRS) e o dólar médio do ano.
Para o Japão, que tem ano fiscal diferente, usou-se o relatório anual de março de 2014.
a
Os conceitos podem ser diferentes entre países. Taxa calculada para KfW e JFC considerando critérios semelhantes aos do BNDES.
b
A JFC resultou da integração de quatro instituições: National Life Finance Corporation (NLFC) – Microcrédito –, fundada em
1949 com o nome de People’s Finance Corporation; Agriculture, Forestry and Fisheries Finance Corporation (AFC), fundada em
1953; Japan Finance Corporation for Small and Medium Enterprise (JASME), fundada em 1953; e divisão de credito à exportação
do Japan Bank for International Cooperation (JBIC), fundada em 1950. No entanto, em abril de 2012, o JBIC separou-se da JFC.
c
A ICO foi fundada em 1971 como entidade reguladora dos bancos públicos, mas em 1988 tornou-se banco público oficial.

a

13,0

1.162,3

Carteira de crédito (US$ bilhões)

Lucro líquido (US$ bilhões)

1.331,3

Ativo (US$ bilhões)

CDB
KfW
BNDES
JFC
CDP
CDC
ICO
KDB (Coreia
(China) (Alemanha) (Brasil) (Japão) (Itália) (França) (Espanha)
do Sul)

Estrutura e desempenho econômico-financeiro* de IFDs selecionadas – 2013

Tabela 2

Examinando o crescimento da carteira de crédito de algumas
instituições que dispunham de dados para todo o período,22 corrobora-se a importância estabilizadora no mercado de crédito. Em
2008-2009 (crise subprime) e em 2011 (crise europeia), o crescimento médio da carteira das IFDs superou o dos outros anos, indicando
a expansão das atividades em um momento de contração do mercado de crédito nacional e internacional decorrente da crise de 2008.
Gráfico 1

Crescimento médio da carteira de crédito de algumas IFDs
da amostra* (em %)
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Fontes: Relatórios Anuais das instituições.
*
Média geométrica das taxas de crescimento das carteiras de crédito de BNDES,
CDB, KfW e KDB.

A representatividade dessas instituições na economia de seus
países também é relevante. O Gráfico 2 mostra o ativo dessas instituições como proporção do Produto Interno Bruto (PIB). Nota-se
que, em apenas duas IFDs, a relação ativo-PIB é inferior a 10%.
22

BNDES, CDB, KfW e KDB.
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Outro indicador importante, ilustrado no Gráfico 2, é a participação
do ativo no total de crédito doméstico ao setor privado (CDSP). O
conceito de CDSP utilizado foi o mesmo do Banco Mundial,23 onde
os dados foram coletados. O objetivo é evitar qualquer distorção
metodológica. Para o Banco Mundial, que se baseia nas informações da publicação International Financial Statistics (IFS) do Fundo Monetário Internacional (FMI), esse indicador tem um conceito
mais amplo, não incluindo apenas empréstimos, mas também outros
instrumentos de dívida das empresas para com o sistema financeiro.24 Destaca-se que, apesar de o conceito se referir ao setor privado,
ele inclui empresas estatais e de capital misto. Esse conceito mais
amplo é adequado para as atividades das IFDs, que operam por intermédio de diversos instrumentos, não ficando limitadas à concessão de financiamento.
Para demonstrar a importância dos financiamentos dessas instituições na economia, o Gráfico 3 apresenta indicadores similares,
porém se utilizaram apenas os dados da carteira de crédito em vez
do ativo total.
Comparando os gráficos 2 e 3 e analisando a Tabela 2, nota-se
que algumas instituições têm uma proporção menor da carteira de
crédito na composição do ativo. Isso pode ser interpretado como
maior presença de outros instrumentos financeiros – participação
23

24

Diferentemente de Ferraz, Além e Madeira (2013), que buscaram os dados de
estoque de crédito das fontes oficiais dos países e de alguns órgãos de estatísticas internacionais.
“[...] financial resources provided to the private sector by financial corporations,
such as through loans, purchases of nonequity securities, and trade credits
and other accounts receivable, that establish a claim for repayment. For some
countries these claims include credit to public enterprises. The financial
corporations include monetary authorities and deposit money banks, as well as
other financial corporations where data are available (including corporations
that do not accept transferable deposits but do incur such liabilities as time and
saving deposits” (World Bank Database).
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acionária em empresas, garantias, ou compra de títulos privados.
Este é o caso da CDC, que tem grande participação em investimentos
acionários, com baixa proporção de carteira de crédito. Analisar detalhadamente os instrumentos das IFDs, contudo, não está no escopo deste trabalho, ficando para uma agenda futura de pesquisa.
Gráfico 2

Ativo das IFDs e relevância econômica – 2013 (em %)*
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CDP
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KDB
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ICO
CDC
(Espanha) (França)

JFC
(Japão)

Ativo/crédito para o setor privado

Fontes: Relatórios Anuais das instituições, Banco Mundial e FMI.
*
Não foi possível desconsiderar os ativos no exterior e os empréstimos para os
governos dos ativos das IFDs, que não estão inclusos no crédito doméstico para o
setor privado. No entanto, a parcela com relação ao total não é elevada.

Nas evidências empíricas e na análise da experiência internacional, foi possível constatar que essas instituições, tanto de países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, são de grande porte e têm
ampla representatividade em suas economias, sendo fundamentais
para a provisão de recursos financeiros, especialmente de longo prazo, para o desenvolvimento econômico. Além disso, demonstrou-se
que são instituições diversificadas atuando em nichos carentes de
financiamento de longo prazo.
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Gráfico 3

Carteira de crédito das IFDs e representatividade – 2013 (em %)*
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Fontes: Relatórios Anuais das instituições, Banco Mundial e FMI.
*
Não foi possível desconsiderar os ativos no exterior e os empréstimos para os
governos dos ativos das IFDs, que não estão inclusos no crédito doméstico para o
setor privado. No entanto, a parcela com relação ao total não é elevada.

Uma pesquisa mais detalhada, na qual todas as IFDs dos países
mencionados fossem consolidadas em um sistema de instituições de
desenvolvimento e colocadas sob a perspectiva de toda a economia,
certamente indicaria uma magnitude ainda maior da representatividade dessas instituições no financiamento ao desenvolvimento.
Apenas como exemplo, na China, as três IFDs citadas neste trabalho representaram em termos de ativo, em 2013, cerca de 22% do
PIB chinês.
Cabe destacar que, apenas dispor de IFDs não é suficiente para
que os países consigam financiar adequadamente o desenvolvimento econômico e ambiental. É fundamental que essas instituições
sejam consolidadas, tenham equilíbrio financeiro e um funding
estável, para que possam cumprir seus mandatos com sucesso.
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Uma agenda futura de pesquisa, que estaria sujeita à disponibili
dade de dados, inclui a avaliação dos dados financeiros em uma
perspectiva do mercado de crédito de longo prazo, além da consolidação de várias instituições dos países.

Conclusões
A disponibilidade de financiamento de longo prazo é fundamental
para o investimento em setores-chave para o desenvolvimento econômico, como infraestrutura, inovação e sustentabilidade. Por isso,
é de suma importância um ambiente macrofinanceiro estável e favorável que propicie a existência de estruturas institucionais voltadas
para esse objetivo.
As IFDs são instituições historicamente relevantes para prover
esse financiamento a projetos de longo prazo, em países avançados
ou em desenvolvimento. Sua atuação deve ocorrer de forma complementar ao setor privado, reconhecendo a incapacidade deste em
conduzir a economia a uma nova trajetória de desenvolvimento e à
mudança estrutural.
Além disso, são importantes para atenuar o comportamento cíclico do setor financeiro privado e colaborar com os governos na
implementação de políticas públicas. As IFDs, em geral, têm capacidade de avaliar projetos além do perfil financeiro, considerando
as diversas variáveis relevantes, além de externalidades e impactos.
As evidências empíricas ilustraram a relevância dessas instituições em seus países, mostrando que as IFDs são de grande porte e bem diversificadas. Muitas nações desenvolvidas contam
com três ou mais IFDs atuando em diversos segmentos e/ou setores com variados instrumentos. Ainda, os dados financeiros das
IFDs colocados em uma perspectiva macroeconômica revelaram a
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importância dessas instituições para o financiamento do setor produtivo da economia. O crescimento da carteira de crédito das instituições no período da crise de 2008 evidenciou a importância das
IFDs na estabilização do mercado de créditos de seus países.
Portanto, países em qualquer estágio de desenvolvimento dispõem de um robusto sistema de IFDs, diverso, com grande representatividade econômica e protagonista de um sistema financeiro
resiliente e dinamizador do desenvolvimento.
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Resumo
A diversidade biológica é constantemente referida como uma das possíveis fontes de vantagem competitiva para o Brasil, sendo a indústria
farmacêutica um dos setores com maior potencial para seu aproveitamento. Entretanto, na última década, a ascensão dessa indústria no
país passou ao largo do patrimônio genético, o que pode ser atribuído
à complexa regulação de acesso a esses recursos e ao redirecionamento das metodologias de descoberta de medicamentos no mundo.
Esse cenário está se modificando com a redescoberta dos produtos
naturais pela ciência moderna, o amadurecimento das estratégias de
inovação das empresas farmacêuticas nacionais e, principalmente, a
fixação de um novo marco regulatório, que pretende incentivar a geração de valor sustentável a partir da biodiversidade brasileira.
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Abstract
Biologic diversity is often referred to as one of Brazil’s competitive
advantages, specially for the development of its pharmaceutical
industry. Nevertheless, on the last decade, this industry has risen
based on generic medicines, not using the country’s genetic
resources. The paper discusses two complementary reasons for that:
regulatory uncertainty and the global swift to random screening
techniques. For the future, it is argued that the Brazil’s biodiversity
may return to the center of the agenda due to a new regulatory
framework, alongside with the recent re-emergence of natural
products for drug discovery and the Brazilian companies need for
alternative innovation strategies.
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Introdução
O Brasil é um dos 17 países megadiversos do mundo, com exuberante diversidade biológica tanto em número de espécies quanto
na variedade e na complexidade de seus biomas. Esses recursos
naturais são frequentemente negligenciados pela expansão de
atividades econômicas exploratórias ou superestimados por movimentos conservacionistas.
A obtenção de substâncias com propriedades terapêuticas é uma
das aplicações mais antigas e consolidadas da biodiversidade. A
natureza exibe enorme variedade química, sendo capaz de criar
estruturas complexas e, muitas vezes, de difícil reprodução em laboratório. Nos últimos dois séculos, a indústria farmacêutica tem
usado compostos químicos de ocorrência natural tanto como princípios ativos em si quanto como base para o desenvolvimento de
novas moléculas.
Entretanto, recentemente observou-se redução do interesse da indústria pela biodiversidade, tendo em vista diversos fatores, tanto de
ordem técnica quanto política. Do ponto de vista técnico, a própria
metodologia de pesquisa de novos princípios ativos farmacêuticos
tomou novos caminhos, principalmente com a aposta em técnicas
de laboratório, como a química combinatória e a engenharia genética. Do ponto de vista político, os acordos internacionais celebrados
para regular o acesso e a repartição de benefícios advindos dos recursos da biodiversidade, a partir de 1992, contribuíram para aumentar os custos necessários para o uso dessa fonte de inovação,
levando à redução dos investimentos.
No caso do Brasil, a trajetória de acumulação de competências
na indústria farmacêutica, inicialmente por meio dos medicamentos
genéricos, ainda a distanciava da possibilidade de investir em produtos inovadores. Mesmo nesse contexto de aprendizado, registram-se
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algumas experiências de uso da biodiversidade como fonte de descoberta por empresas brasileiras, principalmente no segmento de
fitoterápicos, nicho com menor complexidade técnica e regulatória.
No entanto, essas iniciativas foram marcadas por forte controvérsia
e insegurança jurídica gerada pelo marco regulatório de acesso à
biodiversidade no país.
Lançada em um contexto de tensão em torno de acusações de
biopirataria realizada por empresas multinacionais, a Medida Provisória 2.186-16/2001 teve como objetivo limitar e controlar o uso da
biodiversidade brasileira. Essa motivação estabeleceu um ambiente
excessivamente regulado que desestimulou tanto a pesquisa acadêmica quanto a prospecção legítima por empresas brasileiras. Assim,
de grande oportunidade, a biodiversidade tornou-se fonte inesgotável de controvérsias e disputas infrutíferas.
No artigo, tem-se como objetivo delinear os recentes avanços políticos, tecnológicos e empresariais que podem trazer a diversidade biológica de volta ao centro da agenda de desenvolvimento do
Brasil. O estudo teve como motivação original a proposta de um
novo marco legal para acesso ao patrimônio genético brasileiro, o
Projeto de Lei 7.735/2014, aprovado pelo Congresso Nacional em
27 de abril de 2015.
Em paralelo, documentam-se a renovação do interesse pela química de produtos naturais como fonte de descoberta de novos medicamentos, com uma visão moderna do processo, e os desafios atuais
de queda de produtividade da pesquisa e desenvolvimento (P&D)
em âmbito global. Analisa-se, ainda, a evolução da indústria farmacêutica brasileira em sua trajetória de acúmulo de competências,
discutindo as possibilidades que a biodiversidade, reabilitada dos
pontos de vista técnico e político, pode oferecer como alternativa de
diferenciação competitiva.
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A metodologia envolveu revisão bibliográfica e entrevistas livres
com representantes de empresas farmacêuticas, empresas de base
tecnológica e instituições públicas relacionadas ao tema. Na análise
do marco legal atual e do projeto de lei, recorreu-se tanto à leitura
direta de documentos primários (relatórios de atividades, exposição
de motivos da lei) quanto à posição de comentadores especializados
e da mídia.
O artigo se divide em mais quatro seções, além desta introdução.
Na segunda seção, delineiam-se os principais conceitos relacionados à diversidade biológica, discutindo sua distribuição no mundo e
suas aplicações, com foco em seu histórico de contribuições para a
saúde humana. Em seguida, discutem-se as questões jurídicas relacionadas ao acesso à biodiversidade, tanto do ponto de vista dos diversos tratados internacionais quanto do marco legal brasileiro. Na
quarta seção, discute-se a evolução da indústria farmacêutica nacional, apresentando-se os principais avanços tecnológicos que contribuíram para o renovado interesse da comunidade científica pelos
produtos naturais. Adicionalmente, busca-se identificar os gargalos
remanescentes do sistema de inovação brasileiro para a descoberta
e o desenvolvimento de novas moléculas no país. Na última seção,
são tecidas as considerações finais e se delineiam algumas possibilidades de políticas públicas.

Biodiversidade no mundo
Definições e conceitos
Os sistemas naturais da Terra proveem os recursos básicos e fundamentais que sustentam todas as formas de vida. Os seres humanos são parte da natureza e interagem diretamente com todos os
seus elementos. Entretanto, o reconhecimento da centralidade dos
recursos naturais ainda não é consensual em diversos campos do
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conhecimento. Em particular, tanto na teoria econômica quanto na
prática dos negócios, os recursos naturais são compreendidos como
externos ao sistema, o que tende a opor o desenvolvimento econômico e a preservação da natureza [CDB (2014); Ipea (2010)].
Por esses motivos, os movimentos de valorização dos recursos
naturais, por um lado, eram compreendidos como um entrave ao
desenvolvimento econômico. Por outro lado, as estratégias ambientais predominantes baseavam-se exclusivamente na proteção
dos recursos naturais, por meio da disseminação de áreas de conservação em que era vedada a ação humana. A tensão entre as
abordagens desenvolvimentistas e conservacionistas vem gradativamente sendo solucionada pelo conceito de sustentabilidade, ou
seja, pelo estímulo ao uso não predatório dos recursos naturais
[Veiga e Ehlers (2003)].
Ao lado dos mais conhecidos, como terra, água, luz solar, minérios, entre outros, a biodiversidade é também considerada um recurso natural. Em âmbito internacional, pode ser definida como:
a variabilidade entre organismos vivos de qualquer origem incluindo, entre outros, ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos de que fazem parte; isto
inclui diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas [Brasil (2000, p. 9)].

Distinguem-se três níveis de biodiversidade: dentro de espécies
(micro), entre espécies (meso) e de ecossistemas (macro). Entre elas,
a mais comumente associada à biodiversidade é a segunda (meso).
Estima-se haver cerca de 8,7 bilhões de espécies1 diferentes no
1

Espécie é um dos níveis básicos da classificação científica dos seres vivos, definida como o maior grupo de indivíduos capazes de se reproduzir entre si e gerar
descendentes férteis.
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mundo, e apenas 14% das terrestres e 9% das marinhas são conhecidas [Ipea (2010); Sweetlove (2011)].
Embora controversa, a diversidade de ecossistemas (macro) relaciona-se às diferentes paisagens ou fisionomistas de vegetação,
mais tecnicamente denominadas biomas. Além da subjetividade da
paisagem, outro elemento que contribui para caracterizar um bioma
é o endemismo – a ocorrência exclusiva de determinadas espécies
em territórios delimitados.
Por sua vez, a diversidade dentro de espécies (micro) abrange
toda a variação entre indivíduos de uma população, incluindo raças de animais e variedades de plantas, por exemplo. Esse tipo de
diversidade é o que envolve maior dificuldade de verificação e
mensuração, e seu mapeamento ainda é incipiente. Contudo, esse
nível não deve ser desprezado, já que a redução da diversidade
genética compromete a capacidade de adaptação da espécie e, por
consequência, sua viabilidade no longo prazo. Além disso, a diversidade dentro de espécies é um dos elementos fundamentais
para a otimização do uso de processos biológicos pelas atividades
humanas [Ipea (2010)].
O Brasil apresenta posição privilegiada em biodiversidade em
todos os conceitos. Considerando-se apenas o restrito universo
de espécies catalogadas no mundo, o país detém a maior quantidade
total (13%) e a segunda maior quantidade de espécies endêmicas em
valores absolutos, praticamente empatado com a Indonésia (Tabela 1). Assim, o Brasil destaca-se no grupo de 17 países megadiversos
do mundo.
Além disso, o território brasileiro é composto por sete biomas
principais: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa,
Pantanal e Zona Costeira e Marinha. Desses, Mata Atlântica e Cerrado são exclusivos do território brasileiro.
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Fonte: Ipea (2010).

Indonésia
México
China
África do Sul
Equador
Venezuela
Rússia
Papua-Nova Guiné
Estados Unidos
Índia
Austrália
Malásia
Filipinas
Congo
Madagascar

Brasil
Colômbia
2.827
2.501
2.404
1.415
2.606
2.145
2.586
1.509
1.651
2.222
1.984
1.450
1.013
1.857
836

848
802
484
146
310
189
342
355
388
393
1.350
163
474
137
630

30
32
20
10
12
9
13
24
24
18
68
11
47
7
75

37.000
30.000
30.000
23.420
21.100
21.070
20.000
21.000
18.956
17.000
15.638
15.000
12.000
11.000
12.000

18.500
15.000
10.000
16.500
5.000
8.000
5.356
16.000
4.036
7.875
14.458
8.000
6.000
3.200
9.600

50
50
33
70
24
38
27
76
21
46
92
53
50
29
80

39.827
32.501
32.404
24.835
23.706
23.215
22.586
22.509
20.607
19.222
17.622
16.450
13.013
12.857
12.836

19.348
15.802
10.484
16.646
5.310
8.189
5.698
16.355
4.424
8.268
15.808
8.163
6.474
3.337
10.230

49
49
32
67
22
35
25
73
21
43
90
50
50
26
80

Vertebrados
Plantas superiores
Vertebrados e plantas
Espécies Endemismo Taxa (%) Espécies Endemismo Taxa (%) Espécies Endemismo Taxa (%)
3.131
788
25
56.000
18.500
33
59.131
19.288
33
3.374
634
19
51.000
17.000
33
54.374
17.634
32

Número de espécies de vertebrados e plantas superiores, países megadiversos

Tabela 1

Além de seu valor intrínseco associado à manutenção dos ecossistemas da Terra, estima-se que 40% da economia mundial se baseia
diretamente em produtos e processos relacionados à biodiversidade.
Em particular, setores como alimentos, combustíveis, fibras, madeira,
extratos, óleos, medicamentos e cosméticos utilizam matérias-primas
originárias da biodiversidade [CDB (2014); CNI (2014)].

Biodiversidade e medicamentos
A obtenção de substâncias com propriedades terapêuticas é uma
das aplicações mais tradicionais e consolidadas da biodiversidade,
datando de milhares de anos. Antes da revolução da medicina moderna, inúmeros povos ao longo da história descobriram o uso de
plantas com propriedades curativas, práticas até hoje comuns em
diversos países, inclusive no Brasil [CDB (2015)].
A medicina ocidental moderna também apresenta diversos compostos extraídos da – ou inspirados na – natureza, com destaque
para as plantas. Por exemplo, no início do século XIX, a obtenção
de morfina pura a partir do extrato de folhas de papoula (Papaver
somniferum) amplificou significativamente as propriedades analgésicas dessa planta, conhecidas desde o Império Romano. Ao longo
daquele século, muitos outros compostos puros extraídos de plantas foram obtidos, sendo utilizados até hoje, como codeína, efedrina e quinina [Ramoutsaki, Askitopoulou e Konsolaki (2003);
Marinho (2006); Kingston (2011)].
Nesse contexto, um dos desenvolvimentos mais marcantes foi o
da Aspirina®. Durante milênios, as cascas do salgueiro (Salix alba)
foram usadas para combater febre e dor na Europa e na Ásia, mas
somente em meados do século XIX sua principal substância ativa
foi isolada do extrato, a salicina. Já em 1898, com o objetivo de
reduzir os efeitos colaterais e seu custo de produção, cientistas da
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Bayer obtiveram, por meio de síntese química, uma molécula semelhante, o ácido acetilsalicílico. Lançada em 1899, a Aspirina® é um
dos produtos mais bem-sucedidos da história da indústria farmacêutica moderna [Yunes e Cechinel (2001)].
Mais recentemente, um dos maiores blockbusters da indústria
contemporânea, o paclitaxol (Taxol®), foi encontrado e extraído da
casca da árvore teixo do Pacífico (Taxus brevifolia). Descoberto na
década de 1960, o medicamento da Bristol-Myers Squibb alcançou
vendas superiores a US$ 3 bilhões em 2006, chegando a figurar em
primeiro lugar na lista dos oncológicos mais vendidos no mundo,
com indicações para o tratamento de diversos tipos de câncer, como
ovário, mama, pâncreas e pulmão [Yvon (2012); Kingston (2011)].
Em abrangente estudo da origem das Novas Entidades Químicas
registradas no mundo nos últimos trinta anos (1981-2010), Newman
e Cragg (2012) concluem que ao menos 27% delas têm clara relação
com a biodiversidade. São produtos naturais, fitoterápicos (extratos
não isolados) ou fitoquímicos, substâncias purificadas extraídas diretamente do metabolismo de seres vivos encontrados na natureza,
como o paclitaxol (Gráfico 1).
Se considerada a categoria mais ampla dos produtos elaborados
por via de síntese química, mas cujo desenvolvimento valeu-se de
moléculas encontradas na natureza, como foi o caso do ácido acetilsalicílico, a participação da biodiversidade no arsenal médico
moderno ultrapassa 50% (Gráfico 1), percentual que se manteve
relativamente estável ao longo dos trinta anos cobertos pelo levantamento. Em particular, nas classes terapêuticas de oncologia e
anti-infecciosos, a participação dos produtos naturais na descoberta
de novos fármacos ultrapassa dois terços.
Por outro lado, é notável o crescimento da participação dos
biológicos e vacinas, também resultado do metabolismo de seres
vivos, embora, em geral, em processos induzidos pelo homem,
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saindo de 8% no quinquênio 1981-1985 e alcançando 42% no período 2006-2010. Contrariando o senso comum, não só a química
exclusivamente sintética contribuiu com menos de 30% dos novos
princípios ativos no período completo, como também vem perdendo
espaço para os biológicos, regredindo sua participação de 48% para
14% nos mesmos intervalos temporais.
Gráfico 1

Novas entidades químicas registradas no mundo, por
origem da descoberta, 1981-2010
Sintéticos inspirados
em produtos naturais
323
24%
Produtos naturais,
fitoterápicos e
derivados de produtos
naturais
363
27%

Exclusivamente
sintéticos
387
28%

Biológicos e vacinas
282
21%

Fonte: Elaboração própria, com base em dados de Newman e Cragg (2012).

A regulação do acesso aos recursos genéticos
Direito internacional
Os problemas ambientais decorrentes do processo de industrialização e do acelerado crescimento econômico, acumulados ao longo
dos últimos dois séculos, passaram a ocupar a atenção de especialistas, governos e entidades da sociedade civil de forma mais intensa
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a partir dos anos 1970. Estabelecido em 1972, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) tem como objetivo
promover a conservação e o uso sustentável do meio ambiente. Durante suas primeiras décadas de existência, o PNUMA foi marcado
por fortes embates entre os representantes dos países desenvolvidos
e subdesenvolvidos. Em um contexto internacional marcado pela
Guerra Fria, o Brasil desempenhou importante liderança no bloco
do então chamado Terceiro Mundo [Barbosa (2003)].
A ausência de regulamentação para acesso a biodiversidade e recursos genéticos era considerada um dos fatores responsáveis pela
intensificação das assimetrias entre países. A superioridade tecnológica dos países desenvolvidos lhes assegurava a dianteira no uso
da biodiversidade dos países em desenvolvimento. À época, a biodiversidade era vista como patrimônio da humanidade, o qual poderia
ser usufruído por todos indistintamente e sem qualquer espécie de
remuneração pelo uso.
Após duas décadas de intenso debate, celebrou-se a Convenção
da Diversidade Biológica (CDB), uma das três convenções estabelecidas na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e
o Desenvolvimento,2 conhecida como ECO-92, realizada no Rio de
Janeiro em 1992. É uma convenção do tipo quadro,3 que tem como
objetivos a conservação da biodiversidade, a promoção de seu uso
sustentável e a repartição justa e equitativa de seus benefícios. O
órgão decisório máximo da CDB se chama Conferência das Partes (COP) e funciona como uma espécie de “assembleia legislativa”
2

3
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As outras convenções tratam de mudanças climáticas e desertificação. A Conferência elaborou outros documentos oficiais notórios, como a Agenda 21 e a
Carta da Terra.
Tipo de tratado com escopo amplo e de conteúdo genérico, que delimita o espaço normativo dentro do qual o órgão instituído pelo tratado pode estabelecer
normativos especiais (protocolos), normas de esclarecimento e detalhamento do
texto sem recorrer aos procedimentos diplomáticos formais de renegociação.
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dos países signatários, responsável pela adoção de protocolos e pela
elaboração de emendas ao texto básico da Convenção [CDB (2014)].
Na Convenção, consolida-se o entendimento da soberania dos
países sobre os recursos genéticos4 presentes em seus territórios e do direito aos benefícios pelo uso de sua biodiversidade,
reconhecendo-se o direito de comunidades e povos indígenas
sobre conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade.
Além disso, retoma-se a questão da transferência de tecnologia
como compensação pelas assimetrias entre países desenvolvidos e
subdesenvolvidos dentro do conceito de repartição de benefícios.
Com o advento da CDB, encerra-se o livre acesso aos recursos
genéticos – cada país signatário deve adotar legislação específica que regule o acesso e as formas de repartição de benefícios
[Barbosa (2003); CNI (2012)].
A Convenção conta com ampla aceitação na comunidade internacional, abrangendo 194 países signatários e 168 ratificações, com
a notável exceção dos Estados Unidos. Tendo em vista o fato de ser
um tratado do tipo quadro, seus principais desafios referem-se (i) à
colisão de alguns de seus princípios com outros tratados internacionais de temas correlatos e (ii) à adequação de diversos arcabouços
jurídicos nacionais às suas diretrizes.
Em virtude da natureza transversal e multidisciplinar de sua matéria, a CDB deve ser cotejada com outros tratados internacionais
de que os países signatários também sejam parte. Nesse contexto,
destacam-se aqueles que versam sobre os diversos aspectos da propriedade intelectual, como a Convenção da União de Paris (CUP)
e o Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual relacionados
4

O conceito de recursos biológicos compreende recursos genéticos, organismos
ou partes destes, populações, ou qualquer outro componente biótico de ecossistemas, de real ou potencial utilidade ou valor para a humanidade [Brasil (2000)].
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ao Comércio (Agreement on TradeRelated aspects of Intellectual
Property Rights – TRIPS), além dos relacionados a plantas e alimentação, como União para a Proteção de Variedades de Plantas
(Union for Protection of Plant Varieties – UPOV) e o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura (TIRFFA).
No que diz respeito à implementação de suas diretrizes nas legislações nacionais, a COP tem adotado uma série de acordos específicos, como o Protocolo de Cartagena (2000).5 Já em 2010, durante
a 10ª Conferência das Partes (COP 10), no Japão, foi estabelecido o
Protocolo sobre Acesso a Recursos Genéticos e Repartição de Benefícios, conhecido como Protocolo de Nagoia. Esse protocolo estabelece a necessidade de que o acesso aos recursos genéticos seja
realizado mediante consentimento prévio informado do provedor,
além de prever condições para a repartição justa e equitativa de benefícios atuais e futuros. Reconhece, ainda, o direito das comunidades tradicionais sobre os conhecimentos associados aos recursos
genéticos [CDB (2011)].
Em síntese, o Protocolo de Nagoia cria um sistema internacional
de repartição de benefícios entre os países signatários. Nesse sistema, benefícios gerados em um país podem ser remetidos ao local de
origem dos recursos genéticos. Em sua ausência, os países provedores não teriam instrumento jurídico para demandar a repartição de
benefícios de um produto comercializado em outro país.
Críticos como CNI (2014) consideram o Protocolo de Nagoia
muito abrangente. Questões relevantes permanecem em aberto,
5

54

No ano 2000, a Conferência das Partes da CDB adotou um acordo suplementar
à Convenção conhecido como Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança. O
protocolo se destina a proteger a diversidade biológica dos riscos potenciais
dos organismos vivos geneticamente modificados resultantes da biotecnologia moderna.
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como a definição do centro de origem dos recursos genéticos, já dispersos pelo planeta por obra humana, e a atribuição de propriedade
ao conhecimento tradicional. Em que pesem tais considerações, o
Protocolo avança sobre as bases do que devem ser os sistemas locais
de acesso e repartição de benefícios, além de criar um arcabouço
que viabiliza o intercâmbio internacional de recursos genéticos e a
repartição dos benefícios entre os países-membros.
Embora a atuação do Brasil na 10ª COP tenha sido determinante
para a aprovação do Protocolo de Nagoia, o país ainda não o ratificou. A principal controvérsia reside no possível impacto para o setor
agropecuário, uma vez que as espécies cultivadas no Brasil são praticamente todas exóticas, ou seja, trazidas para o território brasileiro
ao longo da história [CNI (2014); Marinello (2014)].

Contexto e a Medida Provisória
Após a legitimação da soberania nacional sobre os recursos genéticos, com a promulgação e a ratificação da CDB pelo Brasil, em
1994, o país passou a discutir no Congresso Nacional uma legislação para regular um dos pilares da CDB, qual seja, a repartição justa
e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos
genéticos [Sacarro Jr. (2013)].
Tendo em vista a complexidade do tema e o pioneirismo do
Brasil na matéria, em momento anterior ao Protocolo de Nagoia,
as discussões no Congresso não avançaram até que, em maio de
2000, a organização social Bioamazônia celebrou com a Novartis
AG contrato de bioprospecção que previa a remessa para o exterior de material genético vivo (germoplasma) da Amazônia para
P&D de medicamentos pela multinacional suíça. Esta deteria a titularidade dos direitos de propriedade intelectual e de exploração
comercial dos eventuais produtos oriundos da pesquisa. Em troca,
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a multinacional aportaria a quantia de R$ 4 milhões6 na Bioamazônia, valor destinado a treinamento de pessoal e transferência de
tecnologia, e pagaria royalties quando da efetiva comercialização
dos produtos gerados pela pesquisa [Santilli (2005)].
O caso teve grande repercussão negativa tanto na comunidade
científica como na sociedade civil brasileira, que acusaram ambas
as partes de “biopirataria”. Menos de dois meses depois, foi editada
a Medida Provisória (MP) 2.052, de 29 de junho de 2000, a qual
passou por reedições periódicas, até a edição atualmente em vigor,
a de número 2.186-16, de 23 de agosto de 20017 [Sacarro Jr. (2013)].
Talvez atendendo a certo anseio preservacionista da sociedade, a
MP 2.186-16 criou um rígido e complexo sistema de controle prévio
do acesso ao patrimônio genético. Atribuiu ao Estado amplos poderes para controlar quem pode acessar, o que pode ser acessado, de
que forma poderia ser feito o acesso e, eventualmente, como deve
ser efetuada a repartição de benefícios resultante da exploração econômica da biodiversidade brasileira [Rodriguez (2010)].
Assim, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a instituir
um sistema de acesso e repartição de benefícios. Conforme a MP,
o sistema passou a ser administrado pelo Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético (CGEN),8 presidido pelo Ministério do Meio
Ambiente, com atribuições tanto normativas quanto deliberativas.
Entre suas atribuições normativas, o Conselho recebeu a competência de expedir normas técnicas, critérios e diretrizes infralegais.
6

7

8
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Corresponde a pouco mais de R$ 10 milhões, em valor de dezembro de 2014,
corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A Emenda Constitucional (EC) 32/2001, que disciplina o uso de medidas provisórias, determinou que aquelas editadas anteriormente à EC permanecessem
em vigor até que a medida provisória ulterior as revogasse ou até a deliberação
definitiva do Congresso Nacional. Como até o presente momento isso não ocorreu, a MP 2.186-16 continua em vigor.
Colegiado composto por 19 órgãos e entidades da administração pública federal.
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Já suas atribuições deliberativas dizem respeito à avaliação de
cada caso concreto de acesso ao patrimônio genético, de acordo
com a legislação e os regulamentos em vigor. Assim, compete ao
CGEN autorizar previamente o acesso à amostra (coleta) de componente do patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado. Todas as amostras devem contar com uma cópia depositada
em instituições credenciadas, como os herbários públicos.
Na MP, distinguem-se três categorias de acesso ao patrimônio
genético brasileiro: pesquisa científica (sem fins comerciais), bioprospecção (potencial uso comercial) e desenvolvimento tecnológico (com fins comerciais). Para a realização de qualquer uma delas,
é obrigatório que se obtenha autorização administrativa prévia, que
deve ser requerida ao CGEN ou a um órgão por ele credenciado para
tal fim, como Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Renováveis (Ibama), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) ou Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Até que um produto oriundo da biodiversidade chegue ao mercado, deve, necessariamente, passar pelas
três autorizações, acompanhando o processo de P&D.
A diferença entre os três tipos de autorização é um dos aspectos mais controversos dessa sistemática. Em particular, os setores
empresarial e acadêmico afirmavam ser impossível determinar, a
priori, se uma pesquisa científica resultaria na descoberta de produto comercializável, tendo em vista a incerteza inerente aos processos inovativos [Ferreira e Sampaio (2013)].
A MP também instituiu um “conteúdo mínimo” para contratos
de repartição de benefícios, denominados Contratos de Utilização
do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios (Curb).9 Esses contratos devem ser negociados entre as partes e submetidos à
9

Art. 7º, inciso XIII, e arts. 24 a 29 da MP 2.186-16.
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aprovação do CGEN (anuência prévia) sempre que houver bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico, ou seja, pesquisas com fins
econômicos. Trata-se do instrumento que visa assegurar que os benefícios da exploração econômica de um produto ou processo sejam
compartilhados entre as partes contratantes, usuário, o proprietário
da terra (público ou privado) ou o representante da comunidade indígena. Tais contratos só se tornam eficazes após a aprovação do
CGEN [Zucolloto e Freitas (2013)].
Novamente, grande parte das críticas recai sobre o momento em
que é exigida a celebração do Curb, ainda em estágio de biopros
pecção ou desenvolvimento tecnológico. Nesse momento, os potenciais benefícios da pesquisa são ainda incertos, o que eleva, de
forma significativa, os custos de transação e a complexidade de sua
elaboração [Zucoloto e Freitas (2013)].
Em norma infralegal,10 estipulou-se que a concessão de direitos
de propriedade intelectual sobre processo ou produto obtido a partir
de amostra de componente do patrimônio genético ficou condicionada à autorização de acesso à pesquisa pelo CGEN ou por outro
órgão competente. Como consequência, esse requisito adicional
para a análise de patentes levou a um indeferimento em massa dos
depósitos de patentes, tendo em vista as dificuldades para se obter a
autorização necessária [Oliveira et al. (2011)].
A legislação brasileira considera os extratos de plantas e as substâncias ativas presentes nas plantas, mesmo quando isoladas da
natureza, descobertas e, portanto, não passíveis de patente.11 No
10
11
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Resolução INPI 207, de 24 de abril de 2009.
Art. 10, IX, da Lei 9.279/96. Ver também o Ato Normativo INPI 127/1997, de
5 de março de 1997 (em especial, os itens 16.1 a 16.4), e as “Diretrizes para o
Exame de Pedidos de Patente nas Áreas Biotecnológica e Farmacêutica”, em
especial o item 2.28.2, para os pedidos de patentes depositados após 31 de dezembro de 1994.
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entanto, são patenteáveis os processos para a obtenção de extratos
ou para isolar substâncias ativas a partir de plantas, composições
farmacêuticas e seus processos de preparação e mesmo outros usos
de produtos obtidos a partir de plantas [Muller e Macedo (2005)].
O arcabouço criado pela MP 2.186-16 foi, desde sua entrada em
vigor, objeto de críticas quase unânimes por parte dos atores envolvidos. O setor produtivo enxerga no complexo sistema de autorizações
e na necessidade de se celebrar um contrato de repartição de benefícios antes mesmo de a pesquisa apresentar resultados economicamente viáveis um entrave praticamente intransponível. Dificuldades
relacionadas à identificação da contraparte contratual elevam ainda
mais os custos inerentes ao cumprimento da regulação.
Já o setor acadêmico alega que o arcabouço da MP dificulta o
avanço da pesquisa científica a partir da biodiversidade brasileira.
Por fim, comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, entre
outras, escudadas, em regra, na atuação de organizações não governamentais, argumentam não terem o direito de decidir sobre as
políticas e o destino dos recursos da biodiversidade brasileira.12
Ao longo dos últimos 15 anos, os órgãos envolvidos na implementação da política de acesso à biodiversidade brasileira, em especial o CGEN, editaram uma série de normas com vistas a dotar o
sistema de operacionalidade e torná-lo mais ágil, aproximando-o de
uma visão de exploração sustentável da biodiversidade, a qual busca conciliar a necessidade de preservação das práticas tradicionais
com a exploração comercial.
Em vista da amplitude do escopo das atividades de autorização,
envolvendo todas as etapas a partir da pesquisa científica, rapidamente se observou que a estrutura organizacional do CGEN não
12

Para um resumo das posições críticas, ver Ferreira e Sampaio (2013).
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vinha sendo capaz de analisar tempestivamente os pedidos de autorização, conforme mostra o Gráfico 2.
Gráfico 2

Número de novos processos autuados e número de processos
deferidos, por triênio, 2002-2013
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Fonte: Elaboração própria, com base nos Relatórios Anuais de Atividades
do CGEN.

Nessa esteira, talvez o instrumento que mais tem contribuído para a operacionalização do sistema no modelo atual é a delegação de atribuições de autorização do CGEN a outros órgãos e
entidades da administração pública, como o CNPq, o Ibama e o
Iphan. O primeiro órgão cadastrado a emitir autorizações de acesso
foi o Ibama, ainda em 2003.13 Posteriormente, foram cadastrados
13

Resolução CGEN 40/2003.
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o CNPq (2009)14 e o Iphan (2011).15 Juntos, os três órgãos foram
responsáveis por 68% das autorizações concedidas desde 2002
[CNPq (2015); Brasil (2014a)]. Assim, a experiência de separação
entre as atribuições normativa e deliberativa tem permitido que se
aprimore a gestão do sistema.
A partir de 2010, é notável o crescimento do número de pedidos
de autorização, coincidindo com um exercício mais efetivo do poder
de polícia pelo Ibama. Entre 2010 e 2013, o órgão deflagrou a chamada “Operação Novos Rumos”, durante a qual expediu cerca de
450 autos de infração e aplicou mais de R$ 200 milhões em multas
em empresas, instituições tecnológicas, universidades públicas e até
mesmo professores universitários brasileiros. Na maioria dos casos,
as autuações alegavam que aquelas instituições haviam acessado
patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado sem
as devidas autorizações ou que não haviam repartido os benefícios
pela exploração comercial da biodiversidade brasileira [Marques e
Souza (2012); Andrade (2013)].
As multas materializaram a situação de insegurança jurídica do
sistema e levaram, inicialmente, à ampliação da demanda de autorizações na CGEN e em órgãos credenciados. A grande elevação
do número de pedidos evidenciou a complexidade do sistema,
provocando retração dos investimentos públicos e privados.

Novo marco legal – o PL 7.735
As críticas ao modelo adotado pela MP 2186-16 mobilizaram diversos atores a efetuarem propostas de mudança do marco regulatório
de acesso à biodiversidade brasileira. Assim, após vários anos de
complexas negociações, tomou forma o Projeto de Lei 7.735/2014,
14
15

Deliberação CGEN 246/2009 e Deliberação CGEN 268/2010.
Deliberação CGEN 279, de 2011.
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proposto pelo Poder Executivo, em regime de urgência, ao Congresso Nacional, em 24 de junho de 2014.
Durante a tramitação na Câmara dos Deputados, o PL 7.735 foi
alvo de 221 emendas (“destaques”) e modificado pelo substitutivo
formulado pelo relator. Em 9 de fevereiro de 2015, o Plenário da Câmara aprovou o substitutivo do relator, o qual foi objetivo de revisão
(acréscimo de 23 emendas) pelo Senado Federal. Por essa razão, o
projeto voltou à Câmara Federal, que, em 27 de abril de 2015, aprovou o texto final do projeto de lei. Até a data da última revisão deste
artigo, o projeto de lei aguarda sanção presidencial. Assim, a análise
do PL 7.735/2014 feita a seguir tem como referência o texto final do
projeto de lei aprovado pelo Legislativo.
O PL 7.735/2014 promove significativa alteração no arcabouço
da legislação brasileira de acesso à biodiversidade. A chave para
compreendê-la é o afastamento do princípio do controle prévio em
prol do princípio da boa-fé. Como se observou na seção anterior, a
regulação de acesso ao patrimônio genético presumia que, caso o
usuário não fosse vigiado antes de efetuar o acesso à biodiversidade,
poderia fazê-lo de maneira insustentável e sem repartir benefícios.
Já o PL 7.735/2014 se propõe a incentivar o usuário a respeitar o
arcabouço legal, com base na presunção de que ele também é parte
interessada na preservação da biodiversidade e na justa repartição
de benefícios, ou seja, o controle estatal passa a ser realizado em
paralelo à atividade de acesso ou mesmo a posteriori [Brasil (2014b;
2015)], e não a priori como no modelo anterior.
Essa mudança de paradigma materializa-se em três principais
diretrizes: (i) substituição da autorização prévia por um cadastro,
(ii) critérios mais objetivos para a repartição de benefícios e (iii) regularização do passivo.
Substituição de autorizações prévias pelo cadastro
No cerne da proposta está a substituição da autorização prévia por
um cadastro perante o CGEN, tanto para pessoas físicas quanto para
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as jurídicas, públicas e privadas brasileiras. Além disso, elimina a
distinção entre pesquisas sem e com fins econômico-financeiros,
fonte de inúmeras discordâncias entre os atores no regime anterior.
Nesse contexto, apenas na hipótese em que o acesso seja realizado por pessoa jurídica sediada no exterior não associada a uma
instituição nacional de pesquisa científica e tecnológica poderá ser
necessário obter autorização. Em tal hipótese, será decidido em regulamento posterior se a autorização será prévia ou não.
Atendendo a reivindicações das diversas partes interessadas,
como empresários, academia, populações indígenas e comunidades
tradicionais, o projeto de lei16 prevê uma modificação na composição do CGEN. Atualmente composto apenas por órgãos da Administração Pública Federal, o Conselho passará a contar com, no
mínimo, 40% de seus representantes oriundos da sociedade civil,
com representação paritária de seus três grupos.
Regras mais objetivas para a repartição de benefícios
Já a repartição de benefícios passa a seguir uma sistemática de “tributo-pedágio”, expressão cunhada por Rodriguez (2010). O autor
parte da premissa de que a utilização do patrimônio genético e/ou
do conhecimento tradicional gera benefícios que podem ser expressos em um crédito monetário. Assim, propõe a criação de um tributo ou taxa que funcione como pedágio para a utilização desses
conhecimentos – em analogia ao royalty sobre a exploração de recursos naturais.
Ao mesmo tempo que retira a carga das etapas iniciais da pesquisa científica, os requerimentos de repartição de benefícios passam a
concentrar seus esforços no momento da efetiva geração de recursos
16

Originalmente, o PL 7.735 não previa a participação da sociedade na composição do CGEN.
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monetários. Assim, só fica obrigado a repartir benefícios o fabricante do produto acabado ou material reprodutivo17 cujo componente do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado
seja um dos principais elementos de agregação de valor ou apelo
comercial do produto. Dessa forma, mesmo que realizem acesso,
integrantes da cadeia de P&D e fabricantes de bens intermediários
ficam desobrigados de repartir benefícios. Esse é um dos pilares
do PL, pois atribui a necessidade de repartição de benefícios aos
elos mais fortes das cadeias produtivas, além de impedir eventuais
efeitos em cascata.
O PL prevê duas modalidades de repartição de benefícios, uma
monetária e outra não monetária. Tendo em vista a grande complexidade inerente à negociação de contratos de repartição entre
provedores e usuários, estabelece o valor de referência de 1% da
receita líquida anual obtida com a exploração de produto acabado
ou material reprodutivo oriundo do patrimônio genético brasileiro.
Esse percentual pode ser reduzido para, no mínimo, 0,1% mediante
acordo setorial, caso se verifique que o valor de referência inviabiliza a atividade econômica particular em que se insere.
Já na modalidade não monetária, o usuário poderá realizar projetos para conservação ou uso sustentável da biodiversidade, distribuir gratuitamente produtos em programas de interesse social e
contribuir para a capacitação de recursos humanos, entre outras hi17

Nos termos do art. 19, essa expressão delimita a incidência de repartição de
benefícios com finalidade agrícola. Ainda atendendo a reivindicações do setor
agropecuário, o art. 47 dispõe que, até a data de entrada em vigor da lei, a utilização de espécie introduzida no Brasil pela ação humana (espécies exóticas)
não estará sujeita a nenhuma outra repartição de benefícios, a não ser aquela
prevista no TIRFFA. A inserção desse artigo tem o objetivo de impedir eventual
cobrança de repartição de benefícios relativos a espécies exóticas, anteriores a
uma possível ratificação do Protocolo de Nagoia pelo Brasil.
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póteses. Para incentivar essa modalidade, tendo em vista os maiores
custos de transação, o CGEN poderá definir critérios para que a
repartição não monetária seja equivalente a 75% do valor correspondente à modalidade monetária.
A formalização do acordo de repartição de benefícios dependerá do tipo de acesso à biodiversidade que foi realizado. No caso
de patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado de
origem não identificável, deverá ser celebrado um acordo de repartição de benefícios entre o usuário que explora economicamente o
produto acabado e a União, por intermédio do Ministério do Meio
Ambiente. A celebração do acordo pode ser substituída pelo simples
depósito pelo usuário do valor de referência ao Fundo Nacional de
Repartição de Benefícios (FNRB).
Criado no âmbito do projeto de lei, o FNRB é uma das potenciais soluções para reduzir os custos de transação inerentes à
repartição de benefícios e assegurar que os recursos sejam efetivamente destinados a projetos de conservação e uso sustentável
da biodiversidade. Seu comitê gestor deve ser composto tanto por
representantes da Administração Pública Federal quanto de comunidades tradicionais, populações indígenas e agricultores. Entretanto, a maior parte de suas questões operacionais mais práticas é
remetida a regulamento futuro, tendo em vista a complexidade dos
interesses em questão.
No caso de conhecimento tradicional associado de origem identificável, deverá ser celebrado um acordo de repartição de benefícios
entre o usuário que explora economicamente o produto acabado e
o provedor do CTA, seguindo os parâmetros mínimos previstos na
lei. Além disso, o usuário deverá depositar metade do percentual
negociado com o provedor no FNRB, como mecanismo de reserva
para remunerar terceiros detentores do mesmo conhecimento que
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não tenham sido contemplados na negociação.18 Esse mecanismo
visa proteger o usuário de situações em que o mesmo conhecimento identificável é reclamado por diversos provedores. Entretanto,
constitui-se em dupla repartição de benefícios, uma diretamente ao
provedor e outra para o Fundo, que se somam, o que pode inibir
o uso do conhecimento tradicional identificável [Marinello (2014)].
Assim, institui-se no país um sistema híbrido de repartição de
benefícios. Mantém-se o modelo contratual entre as partes (usuário
e provedor), adicionando-se a sistemática de compensação ambiental, segundo o qual, em certos casos, haverá contribuição ao FNRB.
Sob a gestão do Estado, o Fundo será encarregado de alocar parte
dos benefícios monetários advindos da exploração comercial da biodiversidade [Rodriguez (2010)].
Regularização do passivo
Ao fim, o PL apresenta dois mecanismos de regularização do passivo, fundamentais para limpar o terreno das diversas controvérsias
que acabaram por desacreditar o sistema. Primeiro, as solicitações
de acesso em tramitação devem ser reformuladas consoante o novo
arcabouço, ou seja, inscritas no cadastro. Os usuários terão um ano
para efetuar o cadastramento dos acessos realizados sob a legislação
anterior, valendo-se da nova sistemática, prazo contado a partir da
data da efetiva disponibilização do sistema de cadastro pelo CGEN.
O segundo mecanismo promove ampla anistia para aqueles que
efetuaram atividades de acesso e repartição de benefícios em desacordo com a sistemática da MP 2186-16, mesmo para os casos
anteriores a 2000, encerrando litígios administrativos ou judiciais. Para tanto, usuário e União devem celebrar um “Termo de
18

Ver, por exemplo, o caso que envolve diversas tribos de índios Krahô, descrito
em Kleba (2008).
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Compromisso”, documento que permite extinção ou redução das
sanções administrativas que acaso tenham sido aplicadas, conforme
os arts. 38 a 44 do projeto de lei.
A análise do texto do novo arcabouço legal evidencia a busca por
promover a preservação da biodiversidade por meio de uso comercial sustentável. Se, por um lado, a criação de novos instrumentos
pela nova legislação representa um grande desafio dos pontos de
vista gerencial e administrativo, por outro, mostra-se uma grande
aposta – especialmente por destravar o acesso e a pesquisa em torno
do tema – para tornar o país um dos líderes no uso sustentável de
sua própria biodiversidade.

Inovação farmacêutica a partir da biodiversidade
Trajetória da indústria farmacêutica brasileira
A demanda por medicamentos no Brasil passou por grandes mudanças nos últimos anos, em razão do aumento do poder aquisitivo e
da melhor distribuição de renda. Esses fatores, combinados com os
processos de transição demográfica e epidemiológica, culminaram
no aumento expressivo da demanda por medicamentos no país. Assim, desde 2004, o mercado farmacêutico de varejo vem crescendo
a taxas superiores a dois dígitos ao ano, atingindo R$ 64 bilhões em
2014 [Pimentel et al. (2012); Sindusfarma (2015)].
Simultaneamente, foi implementada uma agenda de políticas públicas com o objetivo de estimular a maior participação da produção
local no mercado brasileiro. Em particular, o alinhamento entre a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – aprimorando
os requisitos de segurança e eficácia dos produtos brasileiros – e o
BNDES – responsável por financiar os investimentos relacionados
à produção e à inovação – possibilitou que as empresas brasileiras
aproveitassem o grande crescimento do mercado interno. A partir
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de 2008, o Ministério da Saúde, por meio de instrumentos de poder de compra, tem induzido a produção local de produtos estratégicos para o país, com forte apoio da regulação e do financiamento.
Esse contexto favorável foi aproveitado principalmente pelas empresas de capital nacional, cuja participação no mercado de varejo
saltou de 33% em 2004 para 55% em 2014 [Sindusfarma (2015)].
Esse crescimento baseou-se principalmente no segmento de medicamentos genéricos e similares. Entretanto, ainda que o futuro desse
mercado seja promissor, com altas taxas de crescimento, envolverá
um nível de concorrência mais elevado, com provável redução na
rentabilidade [Gomes et al. (2014)].
Além de aumento de porte e elevada geração de caixa, as empresas brasileiras vêm seguindo uma trajetória positiva de acumulação
de competências tecnológicas, já se mostrando capazes de inovações incrementais relevantes, como combinação de princípios ativos
e troca de via de administração. A trajetória virtuosa das empresas
farmacêuticas reflete-se no crescente investimento em atividades
de P&D, que se descolou da média da indústria de transformação brasileira.19
Considerando esse cenário, diversas estratégias de diferenciação competitiva para a indústria farmacêutica brasileira vêm sendo
discutidas. Dentre elas, destacam-se o catch-up em biotecnologia
moderna [Reis, Landim e Pieroni (2011)], a inovação incremental
[Gomes et al. (2014)], a maior inserção internacional [Pimentel et
al. (2014)] e a verticalização farmoquímica [Mitidieri et al. (2015)].
Nesse contexto, a biodiversidade brasileira pode representar uma
nova estratégia possível para a indústria brasileira, especialmente
19

Em 2003, a razão das atividades de P&D sobre a Receita Líquida de Vendas
da indústria farmacêutica era de 0,5%, mesmo patamar da média da indústria
de transformação. Em 2011, o índice da farmacêutica elevou-se para 2,4%, enquanto a indústria de transformação ficou estagnada em 0,7%.
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em relação às possibilidades de inovação radical. Conforme discussão a seguir, o ressurgimento dos compostos naturais como fonte de
descoberta de novos medicamentos, associado a métodos modernos
de drug discovery, tem potencial para inserir o país no mapa da
P&D internacional.

Biodiversidade como fonte de inovação farmacêutica
Apesar de sua relevância para o desenvolvimento da química medicinal, nas últimas décadas se verificou forte redução dos investimentos da indústria farmacêutica em projetos de pesquisa relacionados
à biodiversidade. O menor interesse deveu-se a uma combinação de
fatores políticos e técnicos [Harvey, Ebel e Quinn (2015)].
Do lado político, exacerbaram-se os conflitos entre a dinâmica
industrial e de P&D dos países desenvolvidos e a abundância de
recursos naturais dos países em desenvolvimento. Considerando o
histórico de uso indiscriminado de seus recursos naturais, os países
em desenvolvimento buscavam defender-se da chamada biopirataria. No entanto, a promulgação das legislações específicas, após o
estabelecimento da CDB em 1992, tem sido lenta na maioria dos
países. Assim, as grandes empresas farmacêuticas reduziram significativamente seus programas de bioprospecção, tendo em vista a
insegurança jurídica relacionada ao uso da biodiversidade e a dificuldade em se estabelecerem contratos de repartição de benefícios
seguindo as leis locais [Kingston (2011)].
Do ponto de vista técnico, distinguem-se fatores relacionados
à ascensão de novas tecnologias voltadas à descoberta de novos
fármacos e às próprias limitações da pesquisa a partir de produtos naturais. Entre os novos instrumentos de pesquisa de medicamentos inovadores, a indústria apostou principalmente na química
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combinatória associada à triagem aleatória de alta velocidade (High
Throughput Screening – HTS) [Yunes e Cechinel (2001)].
A química combinatória é o conjunto de métodos de síntese
química que possibilitam a preparação de centenas de milhares de
compostos diferentes em um único processo, a partir de moléculas
simples. Baseia-se na hipótese de que, quanto maior for a diversidade
de estruturas moleculares, maior será a probabilidade de se encontrarem substâncias com potencial farmacológico. Assim, grandes
bibliotecas de substâncias sintetizadas em laboratório são testadas
contra alvos terapêuticos definidos, em equipamentos de triagem
de alta velocidade (HTS). Todo esse processo é conduzido de forma aleatória, sendo necessário testar milhares e até mesmo milhões
de compostos para que se obtenha ao menos um com indicação de
atividade terapêutica. Posteriormente, esse composto é otimizado
para melhorar suas propriedades farmacológicas e de interação com
o organismo humano, e submetido a ensaios pré-clínicos e clínicos
[Amaral et al. (2003)].
Para a formação dessas bibliotecas, algumas das possíveis fontes
de variabilidade são justamente os extratos vegetais e outras frações da biodiversidade. Entretanto, por serem misturas complexas,
cujas diversas substâncias ativas podem apresentar baixa concentração, os extratos vegetais mostraram-se pouco aderentes à técnica
de HTS. Outro problema decorrente da avaliação de bibliotecas de
extratos é a possível presença de substâncias com atividade farmacológica já conhecida, o que pode acarretar em redundância. Já a
alternativa de se isolarem individualmente as substâncias de cada
extrato antes de se realizar a triagem apresentava custos proibitivos
para o nível inicial da pesquisa [Kingston (2011)].
Da mesma forma, a complexidade estrutural de moléculas originárias da biodiversidade muitas vezes impede sua produção
por métodos exclusivamente sintéticos, mais acessíveis. A baixa
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disponibilidade de matérias-primas, principalmente nas etapas iniciais, eleva significativamente o custo da pesquisa em um momento
em que a incerteza é ainda extremamente elevada. Outras dificuldades relacionam-se ao isolamento de compostos presentes em baixa
concentração e aos eventuais efeitos de sinergia entre as diferentes
substâncias presentes em um extrato [Harvey, Ebel e Quinn (2015)].
Além disso, uma vez no mercado, caso não seja obtida uma rota
de síntese para sua produção, os medicamentos originários da biodiversidade exigem a formação de cadeias produtivas agrícolas ou
extrativistas, muitas vezes insustentáveis no longo e incerto ciclo de
pesquisa, desenvolvimento e produção da indústria. Foi o caso, por
exemplo, do Paclitaxol, conforme relatam Cragg et al. (1993). A formação dessas cadeias produtivas será abordada na próxima seção.
Atualmente, um dos debates centrais da indústria farmacêutica
é a chamada queda da produtividade da P&D, expressa na redução do número de novas moléculas registradas anualmente ante os
crescentes investimentos. Em geral, esse movimento relaciona-se ao
endurecimento dos requisitos de segurança e eficácia pelos agentes
reguladores e ao crescimento da incerteza inerente aos projetos de
P&D, que se voltam, cada vez mais, para necessidades de saúde não
atendidas [Pammolli, Magazzini e Riccaboni (2011); Macarron et
al. (2010)].
Entretanto, é possível que parte da explicação desse movimento
possa ser atribuída à reorientação das metodologias de descoberta
em direção à triagem aleatória, em detrimento do uso dos compostos
naturais. Kingston (2011) e Harvey, Ebel e Quinn (2015) relacionam
diversos problemas das metodologias exclusivamente sintéticas que
contribuem para sustentar essa hipótese.
Na química combinatória, valoriza-se a diversidade das estruturas
moleculares que atendam a critérios preestabelecidos relacionados à
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sua interação com o organismo humano.20 Contudo, essas características não avaliam a relevância biológica da diversidade química.
Em contraste, os produtos naturais apresentam amplo rol de farmacóforos21 e grande diversidade de organizações espaciais (estereoquimia), o que lhes confere maior relevância biológica [Harvey,
Ebel e Quinn (2015)].
Além dessas características, o universo de compostos da química combinatória sintética é cem vezes maior do que o universo de
substâncias oriundas da biodiversidade. Assim, estas representam
um conjunto mais focado, com maior probabilidade de se encontrarem moléculas com atividade terapêutica, o que pode contribuir
para melhorar a produtividade da P&D farmacêutica [Harvey, Ebel
e Quinn (2015)].
Todavia, não se trata de abandonar as metodologias modernas
em prol de um retorno ao passado, em direção aos produtos naturais, mas de ambas as técnicas se aprimorarem mutuamente. Os
produtos naturais podem ser usados como modelos para a química
combinatória, estabelecendo o elo entre sua conformação espacial e
a habilidade da química combinatória de gerar um grande número
de análogos. Mais recentemente, as bibliotecas obtidas por meio da
química combinatória têm sido alteradas, na tentativa de imitar essas características estruturais [Kingston (2011)].
A combinação de metodologias tornou-se possível também graças
a diversos avanços recentes nas técnicas para pesquisa envolvendo
extratos da biodiversidade. As bibliotecas de extratos podem receber tratamentos específicos para a remoção de substâncias, tanto as
indesejáveis quanto as conhecidas, como os taninos e os polifenóis
20
21
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no caso de extratos vegetais. Além disso, o pré-fracionamento por
meio de modernas técnicas de cromatografia e espectroscopia por
ressonância magnética nuclear permite separar grupos de substâncias com características químicas afins. A taxa de acerto (hit rate)
da triagem de alta velocidade sai de menos de 10% em extratos crus
para quase 80% por meio do uso de bibliotecas de extratos pré-fracionados. Além disso, a utilização de técnicas de sequenciamento
de DNA (metagenômica)22 e de avaliação de substâncias produzidas pelo metabolismo (metabolômica)23 permite prever quais são os
compostos com real atividade dentro de um extrato pré-fracionado
[Harvey, Ebel e Quinn (2015)].
No que diz respeito à delimitação do escopo de substâncias a serem testadas contra alvos terapêuticos específicos, a coleta seletiva
de amostras da biodiversidade a partir de informações etnobotânicas e da medicina tradicional pode reduzir significativamente os
custos de pesquisa. Entretanto, o uso do conhecimento tradicional
associado pode envolver camadas adicionais de complexidade política e contratual [Kingston (2011)].
As características dos compostos naturais relacionadas ao elevado peso molecular e à complexidade estrutural os tornam particularmente eficazes para alvos terapêuticos em que haja interação
entre duas proteínas, em especial nas áreas de oncologia e antibióticos. Essas características geravam limitações na produção em escala que, atualmente, podem ser enfrentadas com a disseminação de
técnicas de engenharia genética e cultivo de células. Assim, a biodiversidade seria fonte especialmente relevante para a obtenção de

22

23

Sequenciamento do DNA a partir de amostras obtidas no ambiente, sem a necessidade de se cultivarem clones do indivíduo a ser mapeado.
Avaliação das substâncias produzidas pelo metabolismo de determinado ser
vivo sob determinadas circunstâncias temporais e ambientais.
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compostos inéditos a serem produzidos por meio da biotecnologia
moderna recombinante [Harvey, Ebel e Quinn (2015)].
Nesse contexto, a biodiversidade brasileira pode representar uma
oportunidade ímpar para o desenvolvimento de novas moléculas, ao
associar o conhecimento dos produtos naturais às técnicas modernas de screening de drogas.

Fitomedicamentos e sua cadeia produtiva
A condução do processo de descoberta de novas moléculas a partir da biodiversidade pode resultar em diferentes tipos de tecno
logia de produção de medicamentos. Esta seção se concentra
nos produtos que mantêm sua tecnologia de produção relacionada
aos produtos naturais, envolvendo cadeia agrícola ou extrativista.24
O conceito de medicamentos originários de produtos naturais
engloba os fitoterápicos e os fitofármacos. Os fitofármacos são
compostos químicos puros isolados de plantas ou de seus derivados e são utilizados diretamente como insumos farmacêuticos ativos (IFA) para a formulação de medicamentos. Podem ser alterados
por processos de semissíntese para a obtenção de moléculas com
maior potência e/ou menor toxicidade. No Brasil, as grandes empresas farmacêuticas concentram sua atuação em medicamentos de
síntese química, com a importação de 90% dos princípios ativos.
A pequena parcela de medicamentos de origem vegetal é composta por produtos cujo princípio ativo é um fitofármaco [Mitidieri et
al. (2015); Freitas (2007)].
Dentre os fitofármacos desenvolvidos a partir da biodiversidade brasileira, destacam-se, por exemplo, a pomada cicatrizante
24
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Para uma visão geral da cadeia produtiva de síntese química, ver Mitidieri et
al. (2015). Para os aspectos relacionados à biotecnologia moderna, ver Reis,
Landim e Pieroni (2011).
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colagenase, enzima produzida pela bactéria Clostridium histolyticum,
e a pilocarpina, princípio ativo de colírio para tratamento de glaucoma, isolado do jaborandi (Pilocarpus microphyllus).
Por sua vez, os fitoterápicos são medicamentos cujos componentes ativos são misturas de composição química indefinida,
como extratos de plantas (caule, folhas, raízes, flores, sementes e
frutos) ou derivados vegetais (extratos brutos, sucos, óleos, ceras
etc.). Diferem dos fitofármacos por não terem substâncias isoladas
nem associações com outros princípios ativos sintéticos. Apesar da
dificuldade de se obterem dados confiáveis, estima-se que os fitoterápicos representem cerca de 3% do mercado farmacêutico mundial, ou seja, aproximadamente US$ 30 bilhões [IMS Health (2012);
Guilhermino, Quental e Bomtempo (2012)].
No Brasil, estima-se que a indústria de fitoterápicos seja composta por 119 empresas com registro de produtos na Anvisa, como
Tamarine®, PlantaBem® e Achéflan®. Apesar do potencial da
biodiversidade brasileira, estima-se o mercado de fitoterápicos em
R$ 1 bilhão, o que representa menos de 2% do mercado farmacêutico brasileiro, percentual inferior à participação desse segmento no
mercado mundial [Guilhermino, Quental e Bomtempo (2012)].
A organização da cadeia produtiva dos fitomedicamentos envolve uma fase agrícola/extrativista, uma fase industrial intermediária
e uma fase de formulação final. A matéria-prima básica para sua
produção são os vegetais, obtidos por processos de cultivo (agricultura) ou extrativismo. No Brasil, a maior parte da produção
de plantas medicinais ocorre por meio de processos extrativistas.
Observa-se, contudo, que a área ocupada pelo cultivo orgânico de
plantas medicinais vem crescendo cerca de 10% a.a. [Guilhermino,
Quental e Bomtempo (2012)].
A obtenção de plantas medicinais apresenta características
de produção de especialidades, com produtos de menor volume
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desenvolvidos para atender a propósitos específicos, representando
um nicho de alto valor do setor primário da economia. Sua dinâmica
não comporta o regime agrícola dominante no país, o agronegócio,
aproximando-se mais dos modelos de agricultura familiar e até da
agroecologia [Marques e Souza (2012)].
Assim, o uso de matérias-primas naturais para a produção de
medicamentos pode contribuir para a disseminação das práticas
de conservação do meio ambiente no campo. O rígido controle de
qualidade, a menor necessidade de escala e o maior valor agregado
inerente aos medicamentos tornam a preservação ambiental mais
rentável para comunidades ou agricultores locais, proporcionando
incentivos para que a exploração dos recursos naturais torne-se sustentável [Kingston (2011)].
Graças à complexa composição das substâncias vegetais, alguns
parâmetros são de grande importância. Por exemplo, a parte da planta que será utilizada (folhas, raízes, flores etc.), a coleta do material
vegetal, o método de extração e os passos adicionais de purificação,
o tipo e a concentração do solvente, entre outros.
Diferenças nas concentrações dos princípios ativos de extratos
vegetais são minimizadas por processos tecnológicos de padronização do extrato bruto por meio de métodos de secagem. Após a etapa
de obtenção dos extratos ou da substância isolada, a produção de
medicamentos segue o rito de formulação farmacêutica consolidado
na indústria [Guilhermino, Quental e Bomtempo (2012)].

Gargalos remanescentes do sistema de inovação
A conjunção do renovado interesse da indústria farmacêutica internacional pela biodiversidade como fonte de inovação com o novo
marco legal para acesso ao patrimônio genético brasileiro pode representar uma oportunidade ímpar para o Brasil. Em particular, na
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trajetória da indústria farmacêutica brasileira, torna-se uma estratégia possível para a diferenciação de produto. Adicionalmente, é
possível combinar a estratégia de desenvolvimento industrial aos
conceitos de desenvolvimento sustentável, ao se incorporarem atividades de maior valor agregado nas cadeias produtivas primárias.
Nesse contexto, o elemento central da dinâmica é o sistema brasileiro de inovação, sem o qual a indústria e a cadeia agrícola/extrativista não são mobilizadas. Os desafios de se estruturar a cadeia de
P&D no país envolvem bases acadêmicas, empresariais e diversas
instâncias de governo.
Ao analisarem a qualidade das patentes farmacêuticas envolvendo produtos naturais no país, Oliveira et al. (2011) ressaltam que
parte significativa dos indeferimentos se relacionava à falta de qualidade em sua redação. Considerando o dilatado tempo entre o depósito e a análise da patente, é possível que os dados não reflitam
a situação das novas patentes depositadas a partir da consolidação
dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) nas universidades brasileiras. De todo modo, é fundamental que o movimento de qualificação dos NITs prossiga de forma acelerada, a fim de que se
aprofunde a interação entre os sistemas empresarial e universitário
[Paranhos (2013)].
A superação das etapas iniciais de pesquisa pode esbarrar na cadeia de serviços tecnológicos necessários ao desenvolvimento de
novos medicamentos, como ensaios pré-clínicos e clínicos, ainda
em construção. Nesse aspecto, o país vem evoluindo, principalmente após a criação de dois centros para a prestação de serviços
tecnológicos em condições certificadas, o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM), em Fortaleza (CE), e o
Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos (CIEnP), em Florianópolis (SC). A criação de demanda qualificada pela indústria nacional é condição necessária para a consolidação competitiva desses
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serviços, o que demandará esforço, interação e resiliência das partes
envolvidas [Pimentel et al. (2013)].
No que diz respeito à produção do conhecimento, como a comunidade acadêmica foi uma das mais penalizadas pela sistemática
da MP 2.186-16, é possível que muitos pesquisadores brasileiros tenham se afastado do tema. Segundo Saccaro Jr. (2013), atualmente
cientistas brasileiros preferem trabalhar com espécies exóticas. Assim, a retomada das pesquisas em torno da biodiversidade brasileira
deve passar por um período de transição e envolver significativo
esforço de fomento por parte dos órgãos financiadores de ciência e
tecnologia no país. Do mesmo modo, pelo lado empresarial, o retorno da atratividade da P&D por produtos oriundos da biodiversidade
brasileira provavelmente exigirá um tempo de adequação das principais empresas farmacêuticas. O cenário anterior levou à redução
ou à quase extinção das equipes de pesquisa dedicadas a esse tema.
Parece evidente, assim, que a alteração do marco legal de acesso
a biodiversidade é condição necessária, mas não suficiente, para o
real aproveitamento do patrimônio genético brasileiro pela indústria
farmacêutica. A remoção dessa barreira provavelmente evidenciará
outros problemas ainda latentes no país, que podem ser enfrentados
em melhores condições pela articulação institucional coesa entre as
diversas partes interessadas – empresas, academia, governo e comunidades tradicionais.

Considerações finais e atuação do BNDES
Em poucas áreas da economia o Brasil pode desempenhar papel tão
destacado quanto no uso sustentável e inteligente do potencial de
sua biodiversidade. O cenário que, aparentemente, inibiu os investimentos pela indústria farmacêutica nas últimas duas décadas está
se alterando de forma expressiva.
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Três principais aspectos parecem ser os impulsionadores desse
movimento e foram destacados neste estudo: a alteração do marco
legal de acesso e repartição de benefícios brasileiro, o retorno da
utilização dos produtos naturais – associado a modernas técnicas
de pesquisa – como fonte de novos medicamentos e a evolução do
estágio tecnológico das empresas farmacêuticas brasileiras.
O projeto de lei de alteração do marco legal brasileiro – sempre
apontado como gargalo para o investimento em produtos naturais –
apresenta soluções positivas para o retorno do interesse de P&D
desses produtos. A substituição das diferentes autorizações de acesso por um sistema de cadastro, a repartição de benefícios no estágio
em que houver exploração econômica, a criação do Fundo Nacional
de Repartição de Benefícios e a regularização do passivo de multas
e infrações parecem ser avanços importantes para garantir a segurança jurídica nos investimentos a serem realizados.
A utilização de compostos naturais foi perdendo força na pesquisa farmacêutica à medida que avançavam as técnicas de química
combinatória e screening de moléculas em alta velocidade. No entanto, diversos estudos recentes vêm demonstrando os benefícios
de se associarem tais técnicas aos compostos naturais, que podem
fornecer alvos mais precisos e redução significativa nos custos da
pesquisa. O retorno da utilização dos compostos naturais torna-se
ainda mais importante em um momento de redução da produtividade da P&D farmacêutica e de questionamento de seu modelo.
Nesse sentido, o momento da indústria farmacêutica brasileira é
propício para se aproveitar essa oportunidade. Após um período de
elevado crescimento de mercado baseado nos medicamentos genéricos, parece clara a necessidade das empresas de basear suas estratégias em produtos que forneçam diferencial competitivo, avistando
um cenário mais acirrado de concorrência. Ao longo dos últimos
anos, as empresas adquiriram determinadas competências de P&D
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e vêm buscando especialmente inovações incrementais. A alteração
do marco legal e as novas técnicas de drug discovery podem incentivar as empresas nacionais na busca por inovações de caráter radical,
assumindo maior destaque na P&D farmacêutica.
No entanto, ainda há um extenso conjunto de desafios a serem
superados. A própria implantação do marco legal exigirá a adapta
ção das empresas e das instituições públicas, bem como a edição
de um conjunto de normas infralegais de normatização e operação
pelo CGEN. É provável que as pesquisas que envolvem conhecimento tradicional associado ainda apresentem limitações, dada a
dificuldade de se estabelecerem eventuais contratos entre empresas
e comunidades locais.
Da mesma forma, há gargalos estruturais do sistema de inovação
brasileiro que precisam ser equacionados, especialmente em torno
da cadeia de P&D de medicamentos. A demanda incipiente de novas
moléculas desenvolvidas no Brasil sempre foi apontada como um
limitante para a prestação de serviços tecnológicos com qualidade,
ao mesmo tempo que não havia estrutura nas condições exigidas
pelos órgãos reguladores. A aposta em compostos inspirados na
biodiversidade, com potencial de geração de novas moléculas, pode
contribuir para o aprendizado e a consolidação dessa cadeia no país.
No passado, o baixo dinamismo dos investimentos em compostos naturais oriundos da biodiversidade brasileira foi determinante para o apoio incipiente do BNDES. Mesmo assim, a instituição
financiou projetos pontuais por meio do BNDES Profarma e vem
apoiando o desenvolvimento de um medicamento inédito para o
combate ao câncer baseado em uma proteína extraída da saliva do
carrapato-estrela (Amblyomma cajennense), em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), o Instituto Butantan e a empresa União Química. O projeto conta com aporte de R$ 15 milhões
em recursos não reembolsáveis do BNDES Funtec.
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Ao mesmo tempo, o Banco vem acompanhando a construção da
proposta do novo marco regulatório, com o objetivo de se preparar
para contribuir com as possíveis políticas públicas a serem estabelecidas sobre o tema, do qual este trabalho é seu primeiro resultado concreto.
Uma variável importante a ser considerada no desenho das
ações de políticas para a biodiversidade parece ser o tempo. A última década foi marcada pela descontinuidade dos investimentos e,
consequentemente, das equipes de P&D envolvidas com produtos
naturais. O mesmo ocorreu nas universidades e instituições tecnológicas, com a redução do número de projetos associados ao tema.
Além disso, será necessária a publicação de normas infralegais relevantes após a esperada aprovação do novo projeto de lei. Assim, a
política deve prever um período de readequação das estratégias dos
diversos participantes do sistema brasileiro de inovação.
Um segundo aspecto relaciona-se à integração entre os diversos
órgãos de governo e as instituições públicas e privadas na construção das políticas. Por ser uma área fortemente afetada pela regulação em temas como acesso a patrimônio genético, repartição de
benefícios, propriedade intelectual e registro sanitário, é necessária
a eleição de objetivos comuns, compartilhados pelas diferentes instituições, para que a política pública possa ser mais efetiva. Assim,
uma eventual iniciativa que reúna, de forma estruturada, os principais atores do Estado no fomento ao potencial da biodiversidade
brasileira em saúde pode vir a ser uma alternativa promissora.

Referências
Amaral, P. A. et al. Química Combinatória: moderna ferramenta para
a obtenção de candidatos a protótipos de novos fármacos. Revista
Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v. 39, n. 4, out.-dez. 2003.

Biodiversidade brasileira como fonte da inovação farmacêutica:
uma nova esperança?

81

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbcf/v39n4/02.pdf>. Acesso
em: 25 fev. 2015.
A ndrade, H. V. Acesso à biodiversidade no âmbito do PL
2177/2011 – Código Nacional de Ciência e Tecnologia. Brasília: Câmara
dos Deputados, PL 2177/11, Apresentações, jun. 2013. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoestemporarias/especiais/54a-legislatura/pl-2177-11-codigo-nacional-cienciae-tecnologia/audiencias-publicas/apresentacao-ibama-henrique-varejao>.
Acesso em: 25 fev. 2015.
Barbosa, D. B. Uma introdução à propriedade industrial. 2. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2003. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.
addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em: 3 mar. 2015.
Brasil. Ministério do Meio Ambiente. A convenção sobre diversidade
biológica – CDB. Cópia do Decreto Legislativo 2, de 5 de junho de 1992.
Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2000.
______. Ministério do Meio Ambiente. Relatório Anual de Atividades
2013. Brasília, fev. 2014a.
______. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 7.735, de 24 de junho de
2014. Brasília, 24 jun. 2014b. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/
proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=A3DD4EB8C69B7AA
CC20A5BD65FDACE92.proposicoesWeb2?codteor=1262635&filename=
PL+7735/2014>. Acesso em: 3 mar. 2015.
______. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 7.735, de 24 de junho
de 2014 – Redação Final. Brasília, 10 de fev. 2015. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsess
ionid=A3DD4EB8C69B7AACC20A5BD65FDACE92.proposicoesWeb2
?codteor=1300624&filename=REDACAO+FINAL+-+PL+7735/2014>.
Acesso em: 3 mar. 2015.

82

Revista do BNDES 43, junho 2015

CDB – Convenção da Diversidade Biológica. Nagoya Protocol on
Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of
Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological
Diversity. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, United
Nations, 2011. Disponível em: <http://www.cbd.int/abs/doc/protocol/
nagoya-protocol-en.pdf>. Acesso em: 3 mar. 2015.
______. Global Biodiversity Outlook 4 – A mid-term assessment
of progress towards the implementation of the Strategic Plan for
Biodiversity 2011-2012. Montréal, 2014. Disponível em: <http://www.cbd.
int/gbo4/>. Acesso em: 3 mar. 2015.
______. Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human
Health Summary of the State of Knowledge Review. Secretariat of the
Convention on Biological Diversity and the World Health Organization:
Montreal, 2015. Disponível em: <http://www.cbd.int/getattachment/
health/stateofknowledge/SOK-Summary-Finalv4_reduced-(1).pdf>.
Acesso em: 3 mar. 2015.
CNI – Confederação Nacional da Indústria. Biodiversidade e indústria.
Informações para uma gestão sustentável. Brasília: CNI, out. 2012.
Disponível em: <http://ibnbio.org/wp-content/uploads/2013/03/
Biodiversidade-e-Industria-Integral-VERS%C3%83O-SITE4.pdf>.
Acesso em: 2 mar. 2015.
______. Estudo sobre os impactos da adoção e implementação
do Protocolo de Nagoia para a indústria brasileira. Brasília:
CNI, mai. 2014. Disponível em: <http://arquivos.
portaldaindustria.com.br/app/conteudo_24/2014/12/09/516/
EstudossobreosImpactosdoProtocolodeNagoia.pdf>. Acesso em:
2 mar. 2015.
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico. Acesso ao patrimônio genético – autorizações emitidas

Biodiversidade brasileira como fonte da inovação farmacêutica:
uma nova esperança?

83

pelo CNPq (2010-2015). Jan. 2015. Disponível em: <http://www.cnpq.br/
documents/10157/0a5b05c0-ca2f-4a3e-b115-29ee4da6286e>. Acesso em:
25 fev. 2015.
Cragg, G. M. et al. The Taxol Supply Crisis. New NCI policies for
handling the large-scale production of novel natural product anticancer
and anti-HIV agents. Journal of Natural Products, v. 56, n. 10,
p. 1.657-1.668, out. 1993. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/7903979>. Acesso em: 25 fev. 2015.
Ferreira, S. N.; Sampaio, M. J. A. M. Biodiversidade e conhecimentos
tradicionais associados: implementação da legislação de acesso e
repartição de benefícios no Brasil. São Paulo: SBPC, 2013. Disponível
em: <http://www.sbpcnet.org.br/site/publicacoes/outras-publicacoes/
sbpc_biodiversidade_acesso.pdf>. Acesso em: 3 mar. 2015.
Freitas, A. Estrutura de mercado do segmento de fitoterápicos no
contexto atual da indústria farmacêutica brasileira. Brasília: Ministério
da Saúde, out. 2007. Disponível em: <http://www.biofitoamazon.com.br/
componentes/tabs_download.php?Cod=72>. Acesso em: 3 mar. 2015.
Gomes, R. et al. O novo cenário de concorrência na indústria
farmacêutica brasileira. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, BNDES, n. 39,
p. 97-134, abr. 2014.
Guilhermino, J. F.; Quental, C.; Bomtempo, J. V. Sistema de inovação
em fitomedicamentos: os desafios da gestão para o desenvolvimento de
fitomedicamentos a partir da biodiversidade brasileira. Revista Fitos,
v. 7, n. 3, p. 169-184, 2012. Disponível em: <http://www.revistafitos.far.
fiocruz.br/index.php/revista-fitos/article/download/151/149>. Acesso em:
3 mar. 2015.
Harvey, A. L.; Ebel, R. E.; Quinn, R. J. The reemergence of natural
products for drug discovery in the genomics era. Nature Reviews Drug

84

Revista do BNDES 43, junho 2015

Discovery, 23 jan. 2015. Publicação on-line. Disponível em: <http://
www.nature.com/nrd/journal/v14/n2/full/nrd4510.html>. Acesso em:
10 abr. 2015.
IMS Health. Top-Line Market Data. EUA: IMS Health, 2012. Disponível
em: <http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth/menuitem.18c1969
91f79283fddc0ddc01ad8c22a/?vgnextoid=6521e590cb4dc310VgnVCM10
0000a48d2ca2RCRD&vgnextfmt=default>. Acesso em: 2 mar. 2015.
Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Sustentabilidade
ambiental no Brasil: biodiversidade, economia e bem-estar humano.
Projeto Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro, livro 7. Brasília:
Ipea, 2010. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/
stories/PDFs/livros/livros/livro07_sustentabilidadeambienta.pdf>.
Acesso em: 2 mar. 2015.
Kingston, D. G. I. Modern Natural Products Drug Discovery and Its
Relevance to Biodiversity Conservation. Journal of Natural Products,
Estados Unidos, n. 74, p. 496-511, 2011.
Kleba, J. B. Pajés, Etnofarmácia e Direitos Tortuosos – o caso krahô/
UNIFESP. In: VII Esocite, Rio de Janeiro, 28-30 mai. 2008. Disponível
em: <www.necso.ufrj.br/esocite2008/trabalhos/35972.doc>. Acesso em:
27 fev. 2015.
Macarron, R. et al. Impact of high-throughput screening in biomedical
research. Nature Reviews Drug Discovery, v. 10, p. 188-195, mar. 2011.
Marinello, L. R. Primeiras Impressões sobre o PL 7.735/2014 que dispõe
sobre o Acesso ao Patrimônio Genético, Conhecimento Tradicional
Associado e Repartição de Benefícios. Revista da ABPI, n. 132, 2014.
Marinho, V. M. C. A Biodiversidade e a geração de novas oportunidades
para a indústria farmacêutica nacional. In: XXVI Enegep, Fortaleza,

Biodiversidade brasileira como fonte da inovação farmacêutica:
uma nova esperança?

85

out. 2006. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/
ENEGEP2006_TR560372_7387.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2015.
Marques, F. Emaranhado burocrático – multas acirram divergências
entre pesquisadores e autoridades ambientais sobre lei antibiopirataria.
Revista Pesquisa FAPESP, São Paulo, n. 179, p. 28-33, jan. 2011.
Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/
uploads/2012/05/028-033-179.pdf?be076b>. Acesso em: 3 mar. 2015.
Marques, L. C.; Souza, C. M. Pesquisa e Desenvolvimento de
Fitoterápicos: Relatos de Experiência em Indústria Farmacêutica
Nacional. Revista Fitos, v. 7, n. 1, p. 50-66, mar. 2012. Disponível em:
<http://www.revistafitos.far.fiocruz.br/index.php/revista-fitos/article/
view/137/135>. Acesso em: 3 mar. 2015.
Mitidieri, T. L. et al. Há espaços competitivos para a indústria
farmoquímica brasileira? Reflexões e propostas para políticas públicas.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, BNDES, n. 41, abr. 2015.
Muller, A. C.; Macedo, M. F. Patentes de Fitomedicamentos: como
garantir o compartilhamento dos benefícios de P&D e do uso sustentável
de recursos genéticos. Revista Fitos, v. 1, n. 2, p. 19-24, nov. 2005.
Disponível em: <http://www.revistafitos.far.fiocruz.br/index.php/revistafitos/article/view/19/pdf_12>. Acesso em: 3 mar. 2015.
Newman, D. J.; Cragg, G. M. Natural Products as Sources of New Drugs
over the 30 Years from 1981 to 2010. Journal of Natural Products, n. 75,
v. 3, mar. 2012. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC3721181/>. Acesso em: 2 mar. 2015.
Oliveira, A. C. D. et al. Technological prospecting for patents on herbal
medicines in Brazil. International Research Journal of Biotechnology,
n. 5, v. 2, p. 78-84, abr. 2011. Disponível em: <http://www.interesjournals.

86

Revista do BNDES 43, junho 2015

org/full-articles/technological-prospecting-for-patents-on-herbalmedicines-in-brazil.pdf?view=inline>. Acesso em: 3 mar. 2015.
Pamolli, F.; Magazzini, L.; Riccaboni, M. The Productivity Crisis in
Pharmaceutical R&D. Nature Reviews Drug Discovery, v. 10, jun. 2011.
Disponível em: <http://emoglen.law.columbia.edu/twiki/pub/LawNetSoc/
BahradSokhansanjFirstPaper/10NatRevDrugDisc428_pharma_
productivity_crisis_2011.pdf>. Acesso em: 27 fev. 2015.
Paranhos, J. A interação entre empresas e instituições de ciência e
tecnologia: o caso do sistema farmacêutico de inovação brasileiro. Rio
de Janeiro: EdUerj, 2013.
Pimentel, V. P. et al. Saúde como desenvolvimento: perspectivas para
atuação do BNDES no Complexo Industrial da Saúde. In: Lage, F. (org.).
BNDES 60 anos – perspectivas setoriais, v. I. Rio de Janeiro: BNDES,
out. 2012, p. 300-332.
______. O desafio de adensar a cadeia de pesquisa e desenvolvimento
de medicamentos biotecnológicos. BNDES Setorial, Rio de Janeiro,
BNDES, n. 38, p. 173-212, set. 2013.
Ramoutsaki, I. A.; Askitopoulou, H.; Konsolaki, E. Pain
relief and sedation in Roman Byzantine texts: Mandragoras
officinarum, Hyoscyamos niger and Atropa belladonna. International
Congress Series, v. 1.242, p. 43-50, fev. 2003. Disponível em: <http://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0531513102006994>. Acesso
em: 27 fev. 2015.
R eis, C.; Landim, A. B.; Pieroni, J. P. Lições da experiência internacional
e propostas para incorporação da rota biotecnológica na indústria
farmacêutica brasileira. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, BNDES, n. 34,
p. 5-44, out. 2011.

Biodiversidade brasileira como fonte da inovação farmacêutica:
uma nova esperança?

87

Rodriguez, J. R. (org.). Propriedade Intelectual e Conhecimentos
Tradicionais: Avaliação Crítica da Disciplina Jurídica Brasileira.
Série Pensando Direito, Brasília, n. 36, 2010. Disponível em:
<http://participacao.mj.gov.br/pensandoodireito/wp-content/
uploads/2012/11/36Pensando_Direito.pdf>. Acesso em: 3 mar. 2015.
Sacarro Jr., N. L. A regulação do acesso a recursos genéticos no Brasil:
sugestões para um novo cenário. Sustentabilidade em Debate, Brasília,
v. 4, n. 2, p. 194-214, 2013. Disponível em: <http://periodicos.unb.br/
index.php/sust/article/view/9167/7368>. Acesso em: 3 mar. 2015.
Santilli, J. Socioambientalismo e novos direitos. Proteção jurídica à
diversidade biológica e cultural. São Paulo, Peirópolis, 2005. Disponível
em: <http://books.google.com.br/books/about/Socioambientalismo_e_
novos_direitos.html?id=I9wPoB1Nrj4C>. Acesso em: 3 mar. 2015.
Sindusfarma – Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no
Estado de São Paulo. Regulação de Mercado – Indicadores Econômicos.
São Paulo: Sindusfarma, 2015. Disponível em: <http://sindusfarma.org.br/
cadastro/index.php/site/ap_indicadores>. Acesso em: 2 mar. 2015.
Sweetlove, L. Number of species on Earth tagged at 8.7 million.
Nature, 23 ago. 2011. Publicação on-line. Disponível em: <http://www.
nature.com/news/2011/110823/full/news.2011.498.html>. Acesso em:
27 fev. 2015.
Veiga, J. E.; Ehlers, E. Diversidade Biológica e Dinamismo Econômico
no Meio Rural. In: May, P. H.; Lustosa, M. C.; Vinha, V. (org.).
Economia do meio ambiente: teoria e prática. 5ª tiragem. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2003, cap. 11, p. 271-290.
Yunes, R. A.; Cechinel, V. Breve Análise Histórica da Química de
Plantas Medicinais: sua importância na atual concepção de fármaco
segundo os paradigmas ocidental e oriental. In: Yunes, R. A.; Calixto, J.

88

Revista do BNDES 43, junho 2015

B. (org.). Plantas medicinais sob a ótica da química medicinal moderna.
Chapecó: Argos, 2001, p. 17-44.
Yvon, D. Paclitaxel ranks first among world’s anti-cancer drugs. Articles
Factory, 28 fev. 2012. Disponível em: <http://www.articlesfactory.com/
articles/marketing/paclitaxel-ranks-first-among-worlds-anti-cancerdrugs.html>. Acesso em: 27 fev. 2015.
Zucolloto, G. F.; Freitas, R. E. (org.). Propriedade intelectual e
aspectos regulatórios em biotecnologia. Rio de Janeiro: Ipea, 2013.

Biodiversidade brasileira como fonte da inovação farmacêutica:
uma nova esperança?

89

A participação estatal e a
viabilização de financiamentos
a BRTs: estudo de casos
Denilson Queiroz Gomes Ferreira*
Resumo
Este artigo busca demonstrar, com base na análise do arcabouço
institucional de Bus Rapid Transit (BRT) e de Sistemas Integrados
de Transporte Público implantados na África do Sul, no Chile e na
Colômbia, a importância da participação do Estado na viabilização
do financiamento desses sistemas, ainda que não seja o tomador do
crédito, mas como um importante agente mitigador de riscos operacionais e financeiros. Contudo, ao se analisar cada caso individualmente, as experiências vivenciadas em países sul-americanos
e africanos indicam que o nível de participação estatal varia muito
de projeto para projeto, desde o controle estatal da prestação dos
serviços até a concessão à iniciativa privada de atividades-chave
como o gerenciamento do sistema. Até nas estruturas mais inclinadas à exploração da atividade por privados, os casos demonstram
que a disposição do Estado em participar da gestão operacional do
sistema é fundamental e torna-se um grande mitigador de risco para
os potenciais financiadores. Será possível perceber que, nos casos
apresentados, os governos participam do sistema BRT de um modo
que vai além da provisão de infraestrutura, do estabelecimento de
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pagamentos mínimos aos operadores de ônibus até a coordenação
de todo o sistema. Embora pouco acionado, a disposição do governo
para intervir em situações inesperadas no sistema traz conforto para
apoiar o sistema BRT financeiramente.

Abstract
This paper aims to demonstrate, based on the analysis of the
institutional framework of the BRTs and Integrated Public Transport
Systems implemented in South Africa, Chile and Colombia, the
importance of government on the feasibility of the financing such
systems, even if the State is not borrower, at least as an important
agent to mitigate the financial and operational risks. However,
when examining each case individually, the experiences of South
American and African countries indicate the level of government
participation varies greatly from total State control to the concession
to private enterprises of key activities as system management. Even
on those cases where there was a greater participation of private
players in the business, the analysis indicated that the willingness
of State to participate in the operational management of the system
is crucial and becomes cardinal to mitigate the risk of potential
investors. It can be noticed, in the cases presented, that governments
participate in the BRT systems in a way that goes beyond the simple
provision of infrastructure, from the establishment of minimum
payments for bus companies to the management of the whole system.
Although rarely used, the willingness of the State to intervene in
unplanned situations reassures those to support it financially.
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Introdução
A adoção de sistemas de BRT vem se tornando bastante popular em
países que buscam reordenar seu sistema de transporte público. No
Brasil, por exemplo, a partir do anúncio da realização de eventos esportivos internacionais, várias cidades adotaram o BRT como solução para a ampliação de seus sistemas de transporte, em detrimento
de opções ferroviárias.
O sucesso do BRT pode ser atribuído a seus custos relativamente
menores, à sua rápida implantação e ao fato de não alterar significativamente a composição dos participantes do sistema de transporte
público anterior. Tais características tornam o BRT uma opção bastante atrativa, especialmente em países cujos governos têm orçamentos restritos para o setor de transportes e urgência na adoção
de medidas de racionalização do transporte público [ITDP (2008)].
Apesar de considerado bem-sucedido desde a década de 1970, a
partir da experiência da cidade de Curitiba, foi o sucesso do Sistema
TransMilenio em Bogotá que tornou o BRT uma alternativa viável e
incentivada por governos e organismos multilaterais [Hook (2004);
Wright (2003)].
Como ponto comum nas estratégias de implementação e ampliação do BRT, percebe-se a existência de intervenções governamentais para além da provisão de garantia institucional para a execução
dos contratos [North (1990); Williamson (1985)]. Tais intervenções
vão da execução propriamente dita de atividades operacionais até
o provimento de garantias aos stakeholders do novo sistema de
transporte público, entre os quais se encontram os financiadores.
Tal diversidade de intervenções permite à atividade de estruturação financeira trilhar novos caminhos, contribuindo para a geração
de conhecimento que poderá até mesmo ser utilizado em outros
segmentos apoiados pelos financiadores.
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Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é demonstrar, com base
na análise de BRTs e de Sistemas Integrados de Transporte Público
implantados na África do Sul, no Chile e na Colômbia, a importância da participação do Estado na viabilização de financiamento desses sistemas, ainda que não seja o tomador do crédito, mas como um
importante agente mitigador de riscos operacionais e financeiros.

A participação estatal no financiamento de BRTs
Por ser o BRT um projeto de baixo custo relativo e de implantação
rápida, o financiamento não é o maior obstáculo à sua viabilização
[Hook (2004); Wright (2003)]. Segundo ITDP (2008), muitos municípios não perceberam a necessidade de recorrer a empréstimos e
financiamentos externos para viabilizar seus BRTs.
Em sua maioria, fundos municipais e nacionais são suficientes
para dispor os recursos necessários à provisão de infraestrutura para um BRT. Hook (2004, p. 1) afirma que se “uma cidade pode
construir autoestradas e viadutos, também poderá construir um sistema BRT”.
Se a operação do BRT for concebida para ser financeiramente
autossuficiente, a participação estatal tende a ser mínima em etapas
posteriores. Considerando que a infraestrutura é o maior consumidor de recursos de um projeto desse porte, a assunção de dívida
privada em geral está concentrada nos concessionários do sistema,
como o agente arrecadador e os operadores de ônibus.
Hook (2004) conclui, portanto, que o cerne das questões referentes a financiamento não está em viabilizar o financiamento, mas
sim em combinar as alternativas existentes para tornar o sistema
BRT o mais eficiente possível. Para o autor, no que se refere ao
financiamento do sistema, algumas questões-chave necessitam ser
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previamente definidas: (i) quão rapidamente os recursos estarão
disponíveis; (ii) quanto controle sobre o BRT terá a autoridade
local/municipal; (iii) qual o custo do capital; e (iv) qual a alocação
do risco entre os stakeholders.
O financiamento de BRTs pode ser dividido em cinco grupos de
atividades [ITDP (2008)], cada qual com uma estrutura de financiamento distinta: (i) planejamento; (ii) operações; (iii) infraestrutura;
(iv) equipamentos; e (v) manutenção do sistema. Para cada grupo,
há uma combinação entre as seguintes opções de captação de recursos: (i) orçamentos municipais; (ii) orçamento nacional; (iii) agências de crédito e organismos internacionais; (iv) bancos privados; e
(v) investidores privados.
Em geral, o financiamento de BRTs adota um modelo similar ao
que segue: o planejamento do BRT é custeado tanto por aportes dos
governos quanto por organismos internacionais doadores de fundos.
A construção da infraestrutura é custeada pelo governo local e, por
vezes, pelo governo central, especialmente nos países em desenvolvimento. Recomenda-se que as receitas das tarifas sejam suficientes
para cobrir os custos referentes à operação do BRT, à aquisição de
equipamentos e à manutenção do sistema [ITDP (2008)].
Caso o sistema BRT não consiga, por questões operacionais ou
políticas, assegurar um nível mínimo de lucratividade aos concessionários, os governos podem assumir os custos de serviços de
segurança e limpeza das estações ou até realizar aportes para a
aquisição de veículos.
Por vezes, o setor público pretende manter as tarifas em níveis
abaixo do necessário para a cobertura dos custos operacionais, não
raro motivado pelo objetivo social de oferecer mais mobilidade à
população. Isso faz com que, para ser economicamente atrativo
a agentes privados, o sistema tenha de receber suporte financeiro de
governos locais ou até mesmo centrais.
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Contudo, ao se analisar cada caso individualmente, as experiências vivenciadas nos países analisados indicam que o nível de participação estatal varia muito de projeto para projeto, desde o controle
estatal da prestação dos serviços até a concessão à iniciativa privada
de atividades-chave, como o gerenciamento do sistema.
Ainda assim, até nas estruturas mais inclinadas à exploração das atividades por privados e ao estímulo à eficiência por
mecanismos de mercado, os casos demonstram que a disposição
do Estado para participar da gestão financeira e operacional do
sistema é fundamental e torna-se uma grande mitigadora de risco para os potenciais financiadores. Será possível perceber que,
nos casos apresentados, os governos participam do sistema BRT
de um modo que vai além da provisão de infraestrutura, do estabelecimento de pagamentos mínimos aos operadores de ônibus
à coordenação de todo o sistema BRT. A disposição do governo
para intervir caso algo não planejado ocorra no sistema BRT traz
conforto para apoiá-lo financeiramente.
Como exemplo da necessidade da participação estatal, quando a
implantação de um BRT acontece no bojo de uma reorganização do
sistema de transporte público da cidade – algo que implica a formalização e o agrupamento de muitos operadores individuais –,
torna-se crítico para seu sucesso uma análise detalhada da capacidade de captação de recursos desses novos operadores de transporte, de
modo a verificar o quanto de auxílio governamental será necessário
para viabilizar a aquisição de equipamentos por esses operadores.
As experiências a seguir demonstram a presença marcante do
Estado sobre os novos sistemas de transporte, ainda que não haja
uma hegemonia de sua forma de atuação. Percebe-se, também, que,
quanto mais recente for uma dada etapa do sistema, mais institucionalização e recursos são necessários para operacionalizá-lo e, por
conseguinte, maior intervenção estatal se faz necessária.
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Rea Vaya
Em Joanesburgo, África do Sul, o governo local em parceria com
o governo central organizou um concessionário que tem como sócios os antigos operadores (associações de donos de vans) que atua
vam em áreas cobertas pela Fase 1A, a primeira a ser implantada
na cidade. Paralelamente, o Ministério dos Transportes conduziu
a retirada das vans do sistema onde seus proprietários tenham sido
incorporados ao operador, evitando assim o problema da concorrência predatória das vans com o sistema Rea Vaya.
Os sócios eram motoristas oriundos da The Greater Johannesburg
Regional Taxi Council e da Top Six Taxi Association, as organizações que reuniam os operadores individuais que atuavam nas áreas
da cidade que foram abrangidas pela Fase 1A do novo sistema. Juntas, agregavam 18 associações individuais e representavam cerca de
70% do mercado de transporte rodoviário urbano.
A fim de mitigar os riscos de performance do novo operador, além
da exigência de performance bonds, a prefeitura de Joanesburgo
obrigou o novo operador a firmar um contrato de administração
com um operador de transporte que tivesse experiência em gestão
de frotas em sistemas BRT, oferecendo ao último até a opção de se
tornar acionista do operador sul-africano.
O operador do Rea Vaya é remunerado com base no quilômetro
rodado. O pagamento de uma receita mínima por quilômetro e um
número mínimo de quilômetros são garantidos pela prefeitura e suficientes para cobrir as despesas com o serviço da dívida dos credores e os custos fixos e operacionais. Tal pagamento está previsto
no contrato de concessão, sendo realizado semanalmente e tendo
como referência o número de ônibus adquiridos pelo operador. Importante ressaltar que o pagamento dessa receita mínima (capacity
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payment) ocorre independentemente do funcionamento do sistema,
como foi verificado durante as greves que já ocorreram.
Destaca-se, ainda, o envolvimento dos governos municipal e federal, com recursos do Tesouro Nacional já orçados para o sistema
de transporte. Nesse sentido, as autoridades públicas demonstraram
grande comprometimento com o Rea Vaya Bus Rapid Transit, de
forma que, para dar conforto aos credores, o município assumiu, no
contrato de concessão, a obrigação de pagamento de um valor mínimo por quilômetro que permita que: (i) os recursos pagos semanalmente ao operador sejam suficientes para cobrir seus custos fixos e
variáveis; e que (ii) o operador tenha recursos suficientes para pagamento de cada parcela das dívidas assumidas com os credores para
a aquisição de frota, na moeda do financiamento, incluindo valores
relativos a comissões, taxas e impostos.
Adicionalmente, caso os recursos efetivamente pagos para o
operador não sejam suficientes para o pagamento das parcelas dos
financiamentos, o município deverá efetuar o pagamento da diferença, até, no máximo, trinta dias antes do vencimento da dívida.
O referido pagamento adicional ocorrerá mesmo na hipótese de
os serviços não serem efetivamente prestados, conforme cláusula
expressa no contrato de concessão. Para honrar os compromissos
assumidos no contrato de concessão, o município conta com subsídios federais. Dessa forma, o risco de crédito de um financiamento
para o sistema fica bastante mitigado.

Transantiago
No caso do sistema de transporte da cidade de Santiago do Chile,
até 2012, além da previsão do pagamento de uma receita mínima
por quilômetro rodado, atenuando sobremaneira os efeitos financeiros de flutuações da demanda, os contratos de concessão das linhas
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alimentadoras previam o pagamento de uma quantia quinzenal
como contrapartida a um programa de renovação da frota dos ônibus utilizados nas concessões, denominada cota de renovação. Tais
cotas seriam pagas quinzenalmente durante 7,5 anos após a entrada
em operação do primeiro lote de ônibus novos.
Como as concessões das linhas alimentadoras expiravam em período anterior ao desejado pelos operadores para o financiamento de
sua frota, havia a previsão de, em caso de substituição do operador
por novo processo licitatório, que o novo operador deveria adquirir a frota do antigo mediante o pagamento do valor presente das
cotas de renovação vincendas. Esse dispositivo legal permitia, por
exemplo, o cálculo de índice de exposição a um operador que fosse
garantido pelo governo chileno: o valor presente das cotas de renovação, que, sendo superior ao saldo devedor de um financiamento,
faria com que a operação tivesse a garantia indireta do governo,
mitigando sobremaneira o risco de crédito.
Mesmo com toda a garantia oferecida pelo governo, resta aos financiadores a assunção do risco de mudanças na orientação que o
próprio governo toma em relação à condução da política de transportes e de seus subsídios. No caso de Transantiago, a partir de 2011,
o governo percebeu a necessidade de mudar o arcabouço institucional de Transantiago, que culminou na reordenação de todo o sistema
a partir das conclusões de uma equipe técnica governamental criada
em abril de 2011 incumbida de seu redesenho [CGTS (2012)].
Para o governo, a relação entre o Ministério de Transporte e Telecomunicações (MTT) – responsável pela coordenação de Transantiago – e os agentes privados encarregados de operar e dar suporte
à operação ocorria em termos desfavoráveis à maior intervenção
governamental na qualidade da prestação dos serviços aos usuários.
De igual modo, segundo avaliação do MTT, o arcabouço institucional existente não incentivava a inovação nem a ação dos operadores
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para resolver problemas básicos da operação que afetavam o serviço prestado. Soma-se aos fatos a necessidade de aportes cada vez
maiores de subsídios para manter a tarifa no mesmo patamar, e se
teve o ambiente propício a uma mudança institucional.
O resultado do trabalho dessa equipe culminou com a assinatura de novos contratos de concessão com os operadores de
transporte, que objetivavam: (i) definir claramente papéis de cada
stakeholder; (ii) incentivar o alinhamento do interesse dos concessionários aos dos usuários, tendo o número de passageiros
maior participação relativa na remuneração dos concessionários; e
(iii) flexibilizar os instrumentos contratuais para permitir ajustes
nos serviços oferecidos.
Os resultados da nova orientação governamental no sistema de
transporte de Santiago foram resumidos em sete eixos centrais
[CGTS (2012)]:
i.

fim da exclusividade do uso das vias;

ii. receitas dos concessionários estreitamente vinculadas a passageiros transportados (cerca de 70% de seu total);
iii. protagonismo dos concessionários no combate à evasão;
iv. transferência do estudo de rotas do MTT para os concessionários, cabendo ao MTT sua revisão e controle da implementação;
v. medição da qualidade do serviço por meio de novos indicadores;
vi. renovação de frota; e
vii. fiscalização e controle da operação por meio de maior coope
ração entre concessionários e centro de monitoramento de
ônibus do MTT.
Segundo DTPM (2013), as principais mudanças nos contratos dos
concessionários foram as expostas no Quadro 1.
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Quadro 1

Principais mudanças contratuais em Transantiago
Âmbito

Licitação Transantiago
2003

Contratos 2012

Tipo de
contrato

• Contratos rígidos
sujeitos às bases da
licitação de 2003.

• Contratos flexíveis que
contemplam a possibilidade
de se adaptar às necessidades
do sistema.
• Reconhecem o dinamismo da
atividade de transporte.

Atribuições
das partes

• Não há uma
definição clara.
• O MTT determina,
regula e supervisiona,
e o concessionário
executa.

• Papéis claros, nos quais o MTT
define padrões de qualidade e
fiscaliza seu cumprimento, e o
concessionário propõe e adota
as medidas necessárias para
garantir a qualidade do serviço.

Qualidade

• Não é um objetivo
em si mesmo.
• Definem-se mais
os processos que os
resultados esperados.

• O contrato estrutura-se
sobre a base da busca da
qualidade definida.
• O concessionário é
responsável por alcançar o nível
de qualidade definido.
• Reconhece-se a importância
de contar com a inteligência de
negócio para o correto desenho
da oferta e da adequada gestão
de um serviço de transporte.

Direito de
uso das vias

• Exclusivo e rígido.
• Estabelece fortes
restrições geográficas.
• Sem possibilidade
de acordo entre os
concessionários.

• Preferente (não exclusivo, mas
com limites).
• Reconhece necessidade
de modificação e
melhoria contínua.
• Reconhece possibilidade de
acordo entre operadores.
(Continua)
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(Continuação)

Âmbito

Licitação Transantiago
2003

Contratos 2012

Mecanismo
de
pagamento

• Forte componente
de pagamento fixo
(aproximadamente
80%) para serviçostroncos.
• Demanda referencial
assegurada.
• Mecanismos de
ajuste de receitas.
• Compensação por
perda de demanda.
• Focados no controle
exaustivo da oferta.
• Descontos associados
ao Indicador de
Desempenho de
lugares-quilômetrohora (ICPKH) afetam
toda a receita do
concessionário.
• Descontos causam
deterioração das
empresas e do serviço.

• Pago por serviços
efetivamente prestados
(aproximadamente 70% sobre
passageiros transportados e
30% sobre quilômetro rodado).
• Mecanismo de ajuste de
receitas de acordo com o índice
de passageiro/quilômetro (IPK).
• Instância de revisão
de preço similar à de
empresas reguladas.
• Focados em resguardar a
qualidade dos serviços e a
experiência dos usuários.
• Busca-se prevenir
descumprimentos sistemáticos,
mais que episódios isolados.
• Contempla incentivos para
reverter deficiências.
• Índice de Capacidade de
Transporte (ICT) afeta somente
o pagamento dos quilômetros.
• Descontos delimitados para
prevenir a deterioração das
empresas, reconhecendo o
princípio da proporcionalidade
do poder sancionador.
• O concessionário tem um
papel ativo no desenho
dos serviços.
• Exige-se o desenho dos
serviços sobre a base
de informação objetiva
e atualizada.

Controle
de riscos
financeiros

Indicadores
de
desempenho

Programa de
operação

• Na prática, o MTT
quem determina o
desenho dos serviços.

(Continua)
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(Continuação)

Âmbito

Licitação Transantiago
2003

Frota

• Definição estrita do
tipo de veículos.
• Restrições à
modalidade de
aquisição, exigindo
a propriedade dos
ônibus.

Relações
trabalhistas

• Restrições quanto
a condições de
contratação dos
trabalhadores
(contratos com salários
fixos).

Causas de
vencimento
antecipado

Contratos 2012
• Concessionário define o tipo
de veículo conforme se requer
para cumprir o padrão de
qualidade, de acordo com as
características da demanda.
• Não se restringe à modalidade
de aquisição (propriedade,
arrendamento, leasing etc.).

• Exige-se o cumprimento da
legislação trabalhista vigente,
sem estabelecer restrições
específicas.
• Incorporam mecanismos
para garantir o cumprimento
das obrigações trabalhistas e
previdenciárias.
• Somente se considera • Reconhece como causa de
o término por prazo.
encerramento o acordo mútuo,
o encerramento unilateral,
falência, prazo, grave
descumprimento de obrigações
trabalhistas.

Fonte: DTPM (2013).

Pelo Quadro 1, pode-se verificar que as mudanças introduzidas pelo MTT buscaram alinhar as atividades da Coordenação-Geral de Transportes de Santiago às de uma agência reguladora.
De um modo geral, percebe-se que as mudanças convergem com
os preceitos encontrados em publicações voltadas à adoção dos
princípios do New Public Management, como pode ser verificado em Bresser-Pereira (1997), Osborne e Gaebler (1997) e World
Bank (1997). Se, por um lado, essa profunda mudança no arcabouço institucional de Transantiago permitiu um maior enfoque ao
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usuário (cliente), percebe-se que, pelo outro, um conjunto de atribuições a cargo do governo foi deslocado para os concessionários sob a
justificativa de que estes melhor se adaptam às condições dinâmicas
do setor de transporte.
Após a assinatura de novos contratos de concessão com os operadores, do ponto de vista de mitigação de risco para financiadores,
as mudanças referentes ao direito de uso das vias, mecanismos de
pagamento e, sobretudo, controle de riscos financeiros representam
desafios adicionais durante a estruturação das operações, pois retira
do operador a estabilidade no recebimento de receitas. Em contrapartida, mudanças quanto à forma de aquisição da frota de ônibus,
com a instituição de arrendamento e leasing como alternativas, permitem que outros mitigadores de risco sejam concebidos para viabilizar as operações.
O MTT também renegociou o contrato do administrador financeiro do sistema BRT (Administrador Financeiro de Transantiago –
AFT),1 enfocando sua atuação de administrador dos recursos financeiros do sistema, mas retirando-lhe a gestão de alguns serviços
complementares, como o de provisão de recursos tecnológicos para
os ônibus. Com isso, pretendia o MTT ter acesso às informações
estratégicas do sistema que lhe permitissem um melhor processo
de tomada de decisão [Prahalad e Hamel (1990)], algo não expressamente definido pelo modelo de concessão anterior firmado com
o AFT.
Finalizando as mudanças institucionais iniciadas em 2011, em
2013 também se reformulou a própria Coordenação-Geral de Transportes de Santiago, transformada em uma secretaria executiva do
1

O AFT é uma entidade encarregada da arrecadação, administração e distribuição das receitas do sistema, bem como é responsável pelo pagamento a todos
os demais participantes. Também tem como atribuições a comercialização e a
distribuição do cartão do bilhete eletrônico.
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MTT que passou a se chamar Diretoria de Transporte Público Metropolitano. Ainda que tenha reorientado suas atividades – delegando
parte de suas atribuições aos concessionários e assumindo outras
novas –, a questão do financiamento público na viabilidade do sistema de transporte continuou presente, tendo o MTT enviado ao
Congresso uma modificação à lei de subsídio ao transporte público
remunerado de passageiros, estabilizando a provisão de subsídios
até o ano de 2022 [DTPM (2014)].
Durante essas mudanças institucionais promovidas em Transan
tiago, talvez a questão que tenha levado mais tempo para ser equacionada seja a renovação da frota do sistema, dado que muitos
financiadores preferem aguardar os resultados de tais mudanças
para, somente então, decidir seu nível de participação no projeto
e qual estrutura de garantias poderá ser desenhada para mitigar os
riscos de crédito.

TransMilenio
Do ponto de vista de mitigação de risco para os credores, o Sistema
TransMilenio de Bogotá é o que apresenta a maior quantidade de intervenções governamentais que se traduzem em mitigadores de risco, sejam operacionais, sejam financeiros.
A principal diferença entre o Sistema TransMilenio e demais sistemas BRTs ao redor do mundo é que todo o sistema é coordenado
pela TransMilenio S.A., uma empresa pública responsável pelo planejamento e gerenciamento da operação do sistema. Há uma clara
distinção de atividades entre o gerenciador do sistema e seus operadores. Enquanto TransMilenio S.A. é a responsável última pelo
planejamento de cada viagem de cada veículo dentro do sistema,
ao operador cabe apenas a função de executor das ordens, planos e
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demais orientações de TransMilenio S.A. Isso assegura a plena operação do sistema, na medida em que existe um coordenador global
das ações de cada participante, impedindo que fatores nocivos à eficiência do sistema prosperem, como desbalanceamento entre oferta
e demanda, evasão e prestação deficitária do serviço em qualidade.
À TransMilenio S.A. cabe, ainda, controlar a demanda de
passageiros em tempo real e ordenar a cada operador o ingresso ou a
retirada de circulação de ônibus, de modo a fazer um ajuste contínuo
de oferta e demanda. Para tanto, os ônibus contam com equipamentos eletrônicos que permitem verificar sua localização, velocidade,
taxa de ocupação, entre outros; e cada operador das linhas não troncos deve ter seu Centro de Controle Operacional (CCO) integrado
ao CCO de TransMilenio S.A. As operações-troncos são monitoradas diretamente pelo CCO de TransMilenio S.A. A partir da análise
de dados como os descritos, TransMilenio S.A. intervém para assegurar a eficiente prestação do serviço.
A TransMilenio S.A. conta, ainda, com um circuito fechado de
trezentas câmeras de televisão, das quais 31 móveis, conectadas
ao CCO, com o propósito de verificar e melhorar os índices de
segurança e diminuir o tempo de resposta às expectativas dos
usuários. O circuito fechado de televisão é operado e monitorado
pelo CCO de TransMilenio S.A. e pelo Centro Automático de
Despacho da Polícia, que funciona no mesmo espaço físico do CCO.
Com esse sistema de monitoramento, a Polícia Metropolitana mantém um controle direto e permanente sobre as estações durante as
24 horas do dia. Esse sistema também dá apoio ao pessoal de vigilância privada.
A programação das linhas-troncos é realizada bimestralmente
por TransMilenio S.A., sendo permitidas sugestões do respectivo
operador. Já as linhas não troncos têm sua programação elaborada pelos operadores e autorizadas por TransMilenio S.A., que pode

106

Revista do BNDES 43, junho 2015

proceder alterações e promover ajustes diários e instantâneos para
atender à demanda.
De sua atuação como gerenciador, TransMilenio S.A. atribui
pontuação entre os operadores de acordo com o serviço prestado.
Tal pontuação será uma variável da fórmula de cálculo da remuneração do operador e será considerada para o estabelecimento de
multas e, eventualmente, para caracterizar a retomada da concessão
por parte de TransMilenio S.A. Sempre que um operador não atenda
a uma determinação de pôr mais ônibus no sistema, além de aplicar
multas, TransMilenio S.A. ordenará a outro operador que o faça.
Isso assegura o atendimento da demanda adicional e demonstra que,
de fato, trata-se de um sistema integrado de transporte sob a coordenação de um ente gestor.
A forma de remuneração dos operadores-troncos do sistema inclui a qualidade do serviço prestado, o quilômetro rodado conforme orientação do gerenciador do sistema (TransMilenio S.A.) e a
quantidade de ônibus disponibilizada ao sistema, incluindo a frota reserva:

O cálculo da remuneração das operações-tronco (RT) inclui uma
função de qualidade do serviço f(Q) que varia entre 0,99 e 1,00.
Essa função é multiplicada pelo somatório da parcela da remuneração referente ao número de veículos do operador e do número de
quilômetros rodados. Por sua vez, o número de veículos (NoVehT),2
que inclui a frota reserva, é remunerado por um valor fixado no contrato de concessão (TMVT), ajustado para a periodicidade semanal
do pagamento. A remuneração por quilômetro considera a oferta
2

A variável k se refere ao tipo de ônibus: micro-ônibus, ônibus de 12 metros,
articulado, biarticulado, entre outros.
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econômica (OE) apresentada pelo operador quando da licitação, a
remuneração por quilômetro fixada na concessão (TKMT) e o número de quilômetros rodados (KMStronc). A oferta econômica é
representada por um número menor ou igual a 1,00. Além disso, a
remuneração por quilômetro prevê um coeficiente de ajuste (CFR),
que reduz o valor do quilômetro à medida que a frota reserva do
operador supere 7% da frota necessária à prestação de serviços (frota operacional).
Para as operações não troncos,3 é adicionada à fórmula de cálculo receita por passageiro transportado, representando em média
cerca de 25% do total de receita auferida pelo concessionário nesse
tipo de operação:

À remuneração total das operações não troncos (RZONA) é adicionada a remuneração por passageiro (TPASZ),4 o número de passageiros transportados (PP) e a oferta econômica (OE) apresentada
pelo operador quando da licitação. Caso esteja previsto na concessão o arrendamento de pátios (“garagens”) da prefeitura, esse valor (ARTZ) será descontado da remuneração do operador.
Para todos os itens, há previsão de reajustes periódicos de acordo
com índices predeterminados, como inflação e variação de custos
operacionais (combustíveis, pneus, lubrificantes, entre outros). Em
resumo, conclui-se que a fórmula de cálculo da remuneração suaviza os efeitos de flutuação de demanda nas receitas e indexa parte
dessas receitas com a variação de alguns custos operacionais, constituindo importante mitigador de risco do sistema.

3
4

Linhas alimentadoras, urbanas, complementares e especiais.
A variável t se refere a um dado mês.
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A atuação de TransMilenio S.A. não fica restrita à esfera operacional do sistema: cabe ao gerenciador o controle financeiro do sistema
em conjunto e de cada agente individualmente. TransMilenio S.A.
controla a arrecadação e distribuição de todas as receitas auferidas
pelo sistema, que incluem, além da venda de passagens, receitas
oriundas de aluguel de espaço publicitário e de aplicações financeiras dos recursos que transitam pelo sistema. O acompanhamento
financeiro de cada operador se dá pela análise trimestral dos demonstrativos contábeis, sem prejuízos de informes mensais que exige deles. É exigido, ainda, que cada operador tenha um assistente
financeiro, uma pessoa física ou jurídica responsável pela elaboração, análise e envio de suas informações contábil-financeiras.
Além disso, TransMilenio S.A. realiza constantes auditorias operacionais e financeiras nos concessionários, estando estes impossibilitados, ainda, de realizar qualquer alteração acionária, venda
dos ônibus ou gravames nos bens ou receitas sem anuência do ente
gestor. As empresas criadas para se tornarem operadores da nova
fase de TransMilenio – o Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) – devem fazer constar em seu contrato social que seu
objeto é exclusivamente a prestação de serviços de transporte para
a zona à qual foi vencedora do processo licitatório. Ressalte-se
que o controle tanto financeiro quanto sobre a composição acionária e sobre os bens dos operadores confere segurança a potenciais financiadores.
Em qualquer momento, ao verificar indícios de desequilíbrios
econômico-financeiros ou operacionais, TransMilenio S.A. pode
intervir no operador para que tal desequilíbrio seja sanado ou,
diante da impossibilidade, tomar a concessão de modo a prestar
os serviços diretamente enquanto um outro operador seja indicado para a execução das atividades. No contrato de concessão, há
um capítulo exclusivo descrevendo as várias situações nas quais
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TransMilenio S.A. pode tomar a concessão do operador, prevendo
ainda a cessão de todos os contratos que o gerenciador do sistema
julgue adequados para assegurar a continuidade da prestação
dos serviços à população. Pode, ainda, requisitar até mesmo as
instalações físicas e funcionários dos concessionários para a correta
realização das atividades. Por fim, caso haja algum inadimplemento
por parte do operador perante seus credores, estes também podem
solicitar a TransMilenio S.A. a tomada da concessão, a seu favor ou
de alguém indicado, conforme disposto nos contratos de concessão.
Cumpre destacar que a atuação de TransMilenio S.A. no gerenciamento do sistema constitui o principal mitigador de risco de cada
operador, o que vem se observando no Sistema TransMilenio, que,
desde sua implantação, não registra histórico de inadimplemento
perante credores de seus participantes. Cabe, em última instância,
à empresa pública zelar pela eficiência do transporte público da cidade de Bogotá, algo extremamente desejado, uma vez que a satisfação com os serviços de transporte é um dos principais fatores de
avaliação do governo local pela população e que o modal rodoviário
ainda é o único disponível para atender à demanda de transporte de
passageiros da cidade.
Contudo, além da atuação de TransMilenio S.A., há outros importantes mitigadores de risco, como:
i.

a responsabilização do operador de transporte pela evasão
de receitas;

ii. o sistema de bilhetagem eletrônica, que diminui o risco
de fraudes;
iii. a utilização de barreiras de controle de acesso – catracas –
nos ônibus e estações-troncos;
iv. a inutilização da frota obsoleta;
v. a exigência de programa de manutenção de frota; e
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vi. o fato de os veículos não poderem servir de garantia para
obrigações distintas das previstas no contrato de concessão e
serem bens de interesse público.
Em relação à evasão de receitas, convém registrar que o índice de
evasão do Sistema TransMilenio é estimado em três por mil, um dos
menores índices de evasão registrados em sistemas de transporte
no mundo.
Do ponto de vista financeiro, existe também, como mitigador, um
fideicomisso5 para cada operador. No caso do SITP, no fideicomisso
são aportados todos os fluxos de recebíveis do operador durante
todo o prazo da concessão, protegendo as receitas da ingerência do
operador. Nesse contexto, o fideicomisso blinda as receitas do operador, conferindo segurança aos credores do sistema.
Cabe, ainda, ao Fideicomisso SITP a gestão dos recursos do fundo de estabilização tarifária (FET), que vem a ser um fundo de contingências, para o caso de a tarifa cobrada ao usuário, em um curto
período de tempo, vir a ser menor que a tarifa paga ao concessionário [TransMilenio (2012)]. Entretanto, convém ressaltar, a título de
comparação, que, ao longo da operação das fases I e II do Sistema
TransMilenio, fundo de contingências semelhante foi utilizado apenas em três ocasiões para cobrir diferença da tarifa técnica sobre a
tarifa ao usuário. Até 2011, um valor em pesos colombianos equivalente a apenas US$ 32,0 milhões havia sido utilizado, em cerca de
dez anos, contra um saldo existente de cerca de US$ 399,6 milhões.

5

“De forma simplificada, a estrutura do fideicomisso pode ser definida como
aquela em que uma pessoa física ou jurídica transfere temporariamente a propriedade de determinados bens ou direitos para outra pessoa física ou jurídica administradora desse patrimônio autônomo, até atingir determinado fim ou por um
prazo determinado. Cumprida a finalidade ou o decurso do prazo previamente
estabelecido, aquele que detém a propriedade temporária deve transferir os bens
a terceiros ou devolvê-los ao proprietário original” [Senra et al. (2007, p. 180)].
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Além da existência do FET, a autoridade municipal havia se
comprometido em 2010 a estipular uma tarifa ao usuário sempre
superior à tarifa técnica (aquela paga ao concessionário), fazendo
com que situações de desequilíbrio sejam temporárias e cobertas
por um fundo específico [Distrito Capital (2010)]. Caso necessário,
a Prefeitura de Bogotá (Alcaldía Mayor) tem dotação orçamentária
para, até, aportar recursos ao sistema. Em 2012, a prefeitura contava com previsão orçamentária equivalente a US$ 61,3 milhões para
eventuais aportes no SITP [TransMilenio (2013)].
O Quadro 2 sintetiza os principais riscos associados à operação
em TransMilenio, bem como descreve os mitigadores aplicáveis a
cada tipo de risco.
Quadro 2

TransMilenio: principais riscos e seus mitigadores
Tipo de risco
Demanda

Descrição

Mitigadores

Demanda menor que
a prevista.

• Apenas 25%,
aproximadamente, das
receitas da operação não
tronco estão diretamente
vinculadas à demanda.

Concorrência
clandestina.

• Integração tarifária e
fiscalização inibem atuação
de frota ilegal.
• Incorporação de parte
da frota atual pelos novos
concessionários.
• Incorporação dos atuais
proprietários de ônibus.

Concorrência legal.

• Todo o sistema de transporte
atual será incorporado ao
SITP. Não haverá concorrência
legal com o novo sistema.
(Continua)
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(Continuação)

Tipo de risco
Operação

Receita e
custos

Descrição

Mitigadores

Entrada em operação
de metrô, trens ou
novos troncos.

• Realocação de rotas ou
compra dos veículos por
TransMilenio S.A.

Evasão de receitas.

• Instalação de controle de
acesso – catracas.

Acidentes de trânsito.

• Seguro obrigatório.

Operações
insatisfatórias.

• Gestão da operação sob
supervisão direta e constante
de TransMilenio S.A.
• Intervenção da
TransMilenio S.A., por
iniciativa própria ou
dos credores.
• Acompanhamento
operacional e financeiro
do operador.

Congelamento da
tarifa ao usuário.

• Fórmula de remuneração do
operador desconsidera valor
da tarifa cobrado ao usuário.

Aumento dos custos
de operação e
manutenção.

• Remuneração por passageiro
e veículo reajustada
anualmente por Índice
de Preços ao Consumidor
(IPC) e remuneração por
quilômetro reajustada diante
de aumentos nos custos
superiores a 4%.

Administração Inadimplemento.
financeira
Fonte: Elaboração própria.

• Receitas do operador
aportadas em fideicomisso.

Diante do exposto, conclui-se que o operador, como o nome define, é responsável apenas por operar, cumprindo as determinações de
TransMilenio S.A., o que reduz sobremaneira o risco operacional.
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Dessa forma, transforma-se o risco de atuação de cada operador
em um risco do sistema, independentemente de qual concessionário
esteja operando os ônibus. O próprio modelo de licitação já impõe
exigências financeiras, operacionais e de expertise que constituem
importantes barreiras de entrada a empresas ineficientes. Importante ressaltar, ainda, que a legislação colombiana prevê a confecção
de uma matriz de riscos, anexa ao contrato de concessão, na qual
são analisados os principais riscos da operação, bem como a descrição de mitigadores e a definição de qual agente está exposto a que
tipo de risco. Esses fatos, somados à atuação de TransMilenio S.A.,
permitem constatar a robustez do sistema quanto a eventuais riscos operacionais.
Contudo, a partir da implementação do SITP em junho de 2012,
o FET tem sido utilizado permanentemente, em virtude de uma política de reajuste de tarifa ao usuário lento e gradual, de modo a
assegurar adesão ao sistema. De junho de 2012 a dezembro de 2013,
foram gastos – como forma de compensar a diferença entre a tarifa
ao usuário e a tarifa técnica paga aos operadores – o equivalente a
US$ 172,5 milhões do referido fundo, custeados com recursos orçamentários da prefeitura [TransMilenio (2013; 2014)]. Uma vez mais,
percebe-se a relevância da atuação estatal para assegurar a estabilidade necessária para que as mudanças no sistema de transporte
sejam introduzidas sem que impeçam o desenvolvimento natural
dos negócios de seus stakeholders.

Considerações finais
O presente estudo buscou demonstrar importância da participação
do Estado na viabilização de seu financiamento, ainda que não seja
o tomador do crédito, mas como um importante agente mitigador de
riscos operacionais e financeiros. Para tanto, analisou o arcabouço
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institucional dos BRTs e de Sistemas Integrados de Transporte Público implantados na África do Sul, Chile e Colômbia.
Como ponto comum nas estratégias de implementação e ampliação dos BRTs, percebe-se a existência de intervenções governamentais para além da provisão de garantia institucional para a execução
dos contratos [North (1990); Williamson (1985)]. Intervenções essas
que vão desde a execução propriamente dita de atividades operacionais até o provimento de garantias aos stakeholders do novo sistema
de transporte público, entre os quais se encontram os financiadores.
No BRT de Joanesburgo, por exemplo, o operador privado tem
sua remuneração baseada no pagamento de uma receita mínima por
quilômetro e um número mínimo de quilômetros é garantido pelo
Estado, suficiente para cobrir as despesas com o serviço da dívida
dos credores e os custos fixos e operacionais. Tal pagamento está
previsto no contrato de concessão e tem como referência o número
de ônibus adquiridos pelo operador, além de ocorrer de forma independente do funcionamento do sistema.
Em Santiago do Chile, uma profunda mudança institucional foi
realizada, com o governo redefinindo os papéis de cada agente, tomando para si atividades consideradas estratégicas e de regulação
do sistema, ao passo que desloca para a iniciativa privada a busca
de mecanismos que assegurem a qualidade do serviço e a satisfação do usuário.
Já no paradigmático TransMilenio de Bogotá, o CCO é comandado pelo Estado, permitindo supervisionar de forma permanente e em
tempo real cada ônibus que opere nas linhas-troncos e acompanhar
os ônibus das linhas alimentadoras. Há, nesse caso, uma clara distinção de atividades entre o atuante gerenciador estatal do sistema
e seus operadores privados, cabendo ao primeiro um constante monitoramento financeiro e operacional que dá conforto e ferramentas
necessárias aos financiadores para estruturar os investimentos dos
operadores privados.
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Impacto do ciclo expansionista
de crédito à pessoa física no
desempenho da economia brasileira
2004-2013
Gilberto Borça Jr.
Danilo Guimarães*
Resumo
Entre 2004 e 2013, a absorção doméstica foi o principal vetor de
crescimento da economia brasileira pela ótica da demanda agregada da economia. Entre seus componentes, embora o investimento
tenha apresentado comportamento mais dinâmico, o consumo das
famílias foi a variável de maior contribuição à expansão do nível de
atividade. Tal dinâmica foi decorrência de diversas transformações
macroeconômicas vivenciadas pela economia brasileira no período. Uma das mais relevantes foi o comportamento do mercado de
crédito bancário, sobretudo do crédito livre destinado às pessoas
físicas. De acordo com modelo econométrico de séries temporais
proposto, o ciclo expansionista de crédito livre à pessoa física, entre
2004 e 2013, foi responsável, na média, por 45% do crescimento do
consumo das famílias (isto é, 2,2 p.p. de uma expansão média de
4,9% a.a.) e, consequentemente, em função de sua grande participação no Produto Interno Bruto (PIB), por um terço do crescimento
médio da economia (1,3 p.p. de uma expansão média de 3,9% a.a.).
*

Respectivamente, economista e estagiário de Economia do BNDES. Este artigo
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Abstract
From 2004 to 2013, domestic absorption was the main growth vector
of the Brazilian economy from the perspective of aggregate demand.
Amid its components, even though the investment presented a more
dynamic behavior, the household consumption was the variable that
most contributed to the expansion of the economy. Such dynamic
was a result of several macroeconomic changes experienced by the
Brazilian economy in the period. One of the most relevant was the
behavior of the bank credit market, mainly the non-earmarked loans
directed to individuals. According to the proposed econometric
model of time series, the expansionary cycle of non-earmarked loans
to individuals, between 2004-2013, was responsible, in average,
for 45% of the household consumption growth (i.e., 2.2 p.p. of an
average expansion of 4,9% per year) and, consequently, due to its
large participation in the GDP, for a third of the average growth in
the economy (1.3 p.p. of an average expansion of 3.9% per year).
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Introdução
Entre 2004 e 2013, a absorção doméstica (somatório do consumo
das famílias e do governo com a formação bruta de capital) foi o
principal vetor de crescimento da economia brasileira pela ótica da
demanda agregada. Entre os componentes da absorção doméstica,
mesmo com a forte expansão média dos investimentos no período, algo em torno de 6,8% a.a., o consumo das famílias, seja por
seu dinamismo (expansão média de 4,8% a.a.), seja por sua grande
participação no PIB (próximo, em média, a 60%), foi a variável de
maior contribuição à expansão do nível de atividade.
Tal característica do padrão de crescimento da economia brasileira seria, de acordo com análise de Pessoa (2011), estrutural,
fruto do “Contrato Social da Redemocratização” firmado entre a
sociedade e o Estado brasileiro na Constituinte de 1988. A argumentação apoia-se na afirmativa de que a vasta rede de proteção
social criada pela Carta de 1988 – por exemplo, seguro desemprego,
auxílio-doença, um sistema generoso de pensão por morte etc. –
gera, de maneira inexorável, tendência à baixa da poupança doméstica das famílias. Em outras palavras, com uma baixa taxa de poupança privada, a economia e sua dinâmica de crescimento tornaram-se
dependentes do consumo. O direcionamento da absorção doméstica
ao consumo das famílias em detrimento dos investimentos tende a
afetar negativamente o crescimento potencial de longo prazo.
Por outro lado, a economia brasileira vivenciou transformações
macroeconômicas fundamentais ao longo da última década, que
geraram efeitos propulsores e dinamizadores no consumo das famílias. Entre essas mudanças, uma das mais relevantes certamente
foi o comportamento do crédito bancário. Enquanto, em 2004, a
relação crédito-PIB situava-se pouco acima de 25%, ao fim de 2013
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seu patamar era de 56%, a despeito da crise financeira internacional
de 2008-2009 e seus desdobramentos. Esse processo foi liderado,
em grande parte, pela expansão das operações de financiamento às
famílias, sobretudo aquelas destinadas às pessoas físicas e ligadas
ao consumo (isto é, excluindo financiamentos habitacionais e ao setor rural).
Nesse processo de expansão do crédito, foi de vital importância a
ampliação dos níveis de emprego e de renda, viabilizados tanto pela
estabilidade e pelo crescimento da economia quanto pelas políticas
de redistribuição de renda (política de valorização do salário mínimo e programas sociais de transferência de renda). Adicionalmente,
mudanças institucionais relevantes deram impulso suplementar às
operações de crédito bancário, tornando-as mais seguras do ponto
de vista do emprestador de recursos, por exemplo, a introdução do
crédito por consignação, ainda em 2004, e a nova Lei de Falências
em 2005.1
A combinação desses fatores criou as bases para um amplo processo de “bancarização” no país, com crescimento do número da
abertura de contas-correntes, da emissão de cartões de crédito,
do acesso e do uso de serviços financeiros etc. Estima-se, de acordo
com Febraban (2013), que, ao fim de 2013, o Brasil contava com
103 milhões de contas-correntes (crescimento nominal de 6% em
relação a 2012), 125 milhões de contas poupança (alta de 12% relativamente a 2012) e 825 milhões de cartões de crédito (alta de
9% perante 2012). Houve, portanto, aumento da inclusão financeira
no Brasil.
1

Vide Araújo e Funchal (2009) para uma análise dos impactos da nova Lei
de Falências.
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Em linhas gerais, pode-se afirmar que o ciclo expansionista do
crédito bancário às pessoas físicas entre 2004 e 2013 foi conse
quência, ao mesmo tempo, da elevação dos níveis de emprego e renda e da estabilidade macroeconômica, quanto fator impulsionador,
fornecendo estímulos adicionais relevantes à demanda agregada da
economia. Dessa forma, o mercado consumidor doméstico ganhou
escala e profundidade, tornando-se fundamental para o crescimento
da economia ao longo da década.
Com esse panorama em perspectiva, o objetivo principal do trabalho é tentar mensurar o impacto do ciclo expansionista de crédito à pessoa física no crescimento médio da economia entre 2004
e 2013. A hipótese é que o crescimento do crédito à pessoa física
impulsionou o consumo das famílias, e este, como principal componente da demanda agregada da economia, foi importante para o
comportamento médio do PIB no período.
Para isso, o trabalho está estruturado em mais quatro seções além
da “Introdução”. Na seção “Padrão de crescimento brasileiro 2004-2013”, analisa-se, de maneira sucinta, o padrão de crescimento da
economia brasileira ao longo da década que compreende o período
2004-2013. Mostra-se a relevância da demanda doméstica para esse
processo e, mais especificamente, o papel do consumo das famílias. Na seção “Evolução do crédito destinado à pessoa física 2004-2013”, destaca-se a importância do crédito bancário para o desenvolvimento econômico, bem como as diversas formas taxonômicas
de se analisar o crédito bancário no Brasil, seja pelo lado da oferta,
seja pelo lado da demanda. Na seção “O papel do crédito à pessoa física no desempenho do consumo das famílias e do PIB entre
2004 e 2013”, desenvolve-se um modelo macroeconométrico de séries temporais visando estimar os impactos do ciclo expansionista
do crédito à pessoa física no crescimento médio da economia entre
2004 e 2013. Por fim, segue-se a “Conclusão”.
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Padrão de crescimento brasileiro 2004-2013
Entre 2004 e 2013, a economia brasileira viveu um período de crescimento relativamente elevado para seus padrões históricos recentes,
atingindo, em média, 3,9% a.a. Trata-se de mais do que o dobro do
ritmo de expansão observado na média do período 1980-2003, que
foi de apenas 1,9% a.a. (Gráfico 1).
Gráfico 1

Taxa de crescimento do PIB brasileiro, 1980-2013
(var. em % a.a.)*
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Fonte: Sistema de Conta Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
*
Dados com a nova metodologia do Sistema de Contas Nacionais – Ano de
Referência 2010 retroagidos até 1996 pelo IBGE.

Salienta-se que o período 2004-2013 foi caracterizado por um
forte crescimento da demanda doméstica, sobretudo em razão do
comportamento da formação bruta de capital fixo e do consumo das
famílias. Nota-se, de acordo com Gráfico 2 que, em geral, os anos
de maior crescimento da economia entre 2004 e 2013 foram aqueles
em que o desempenho da formação bruta de capital fixo foi mais
dinâmico, tendo, por vezes, expansão de dois dígitos.
Entretanto, o investimento é o componente mais volátil da demanda agregada da economia, pois depende, fundamentalmente,
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das expectativas empresariais acerca de seus lucros futuros, isto é,
acerca da evolução prospectiva da demanda por sua produção. Tais
expectativas são influenciadas por uma gama de fatores, desde flutuações macroeconômicas de curto prazo, até condições viáveis de
financiamento, estrutura de preços relativos dos bens de capital e
ambiente regulatório/legal. Portanto, o comportamento do investimento é intrinsecamente cíclico e caracterizado por variações mais
que proporcionais relativamente ao PIB.
Gráfico 2
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Taxa de crescimento do PIB, do consumo das famílias e
da formação bruta de capital fixo no Brasil, 2004-2013
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Fonte: Sistema de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Nesse sentido, embora a taxa média de expansão dos investimentos entre 2004 e 2013 tenha sido 6,8% a.a., houve dois
anos de contração da formação bruta de capital fixo. O primeiro
foi em 2009, por causa dos efeitos da crise internacional, resultando em uma contração de 1,9% dos investimentos. O segundo
foi em 2012, fruto da mudança regulatória adotada no padrão de
motorização de caminhões e ônibus, tornando-os mais caros em
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função de novas especificações ambientais. Gerou-se, com isso,
forte antecipação na produção ao fim de 2011. Como a fabricação de equipamentos de transporte é contabilizada como investimento no âmbito do Sistema de Contas Nacionais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estima-se que esse
fator foi o principal responsável pela contração da formação bruta de capital fixo no ano.
Outro aspecto interessante relativo ao padrão de crescimento do
período 2004-2013 foi o comportamento do consumo das famílias,
o qual mostrou, ao longo de toda a década, enorme resiliência. Mesmo no período mais agudo da crise internacional, ou seja, no ano
de 2009, o consumo das famílias agiu como importante fator amortecedor dos impactos das turbulências externas sobre a economia
doméstica, expandindo-se 4,2%. Ao longo dos anos analisados, o
consumo das unidades familiares cresceu de maneira ininterrupta,
perfazendo uma média de 4,8% a.a. Apenas em 2013 sua taxa de
expansão ficou em patamar inferior a 3,0% (Gráfico 2).
A preponderância da demanda doméstica no processo de crescimento também fica clara quando se observam, no Gráfico 3, as respectivas participações do consumo das famílias e da formação bruta
de capital fixo em relação ao PIB. Enquanto, em 2004, o consumo
das famílias representava 56,0% do PIB, ao fim de 2013, esse valor
havia atingido 62,1%. Já os investimentos, embora tenham apresentado comportamento mais volátil, saíram de um patamar de 16,1%,
em 2004, para 20,5%, em 2013.
O Gráfico 4 faz a junção das duas informações fornecidas anteriormente – taxas de crescimento e participação no PIB –, mostrando, com isso, a contribuição ao crescimento do PIB entre 2004 e
2013 pela ótica da demanda agregada de duas maneiras distintas. A
primeira faz uma separação entre absorção doméstica (consumo das
famílias, formação bruta de capital e gastos do governo) e exporta-
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ções líquidas (exportações deduzidas das importações). A segunda
simplesmente explicita a contribuição de cada componente da demanda agregada ao crescimento anual do PIB.
Gráfico 3

Consumo das famílias e formação bruta de capital fixo a
preços constantes de 2013 (em % PIB)
Gráfico 3a
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Fonte: Sistema de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Dois aspectos chamam a atenção. Um diz respeito ao dinamismo
da absorção doméstica. A partir de 2006, quando a contribuição do
setor externo ao PIB passou a ser negativa, o desempenho da demanda interna ganha força. Na média 2004-2013, a contribuição da
absorção doméstica foi de 4,5 p.p. ao crescimento médio de 3,9% a.a.
da economia. Em 2010, por exemplo, a demanda interna contribuiu
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com 9,8 p.p. para o crescimento do PIB. O outro, conforme já mencionado, é a contribuição ininterruptamente positiva do consumo
das famílias ao PIB. Em média, entre 2004 e 2013, o consumo das
famílias contribuiu com 2,8 p.p. a.a. para a expansão de 3,9% a.a. do
PIB. Em 2009, ano dos efeitos mais agudos da crise internacional,
se não fosse o desempenho do consumo das famílias, a contração do
nível de atividade seria de 2,6%, e não de apenas 0,2%.
Gráfico 4

Contribuição ao crescimento do PIB pela ótica da demanda
agregada (em p.p.)
Gráfico 4a
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Gráfico 4b

Consumo das famílias, formação bruta de capital, gasto do
governo e exportações líquidas
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Portanto, ao se analisar o padrão de crescimento do Brasil durante 2004-2013, pode-se afirmar que a demanda doméstica foi o
componente fundamental desse desempenho. Ao mesmo tempo, a
análise por taxas de crescimento e componentes da absorção doméstica indica que, embora os investimentos tenham apresentado
maior crescimento médio, a grande contribuição ficou a cargo do
consumo das famílias.

Evolução do crédito destinado à pessoa física
2004-2013
O papel do crédito bancário, relação crédito-PIB no Brasil
e comparação internacional
O desenvolvimento econômico guarda forte relação com a ampliação do crédito. A maior disponibilidade de empréstimos permite
que a demanda efetiva se expanda e, consequentemente, gere uma
aceleração da trajetória de crescimento da renda e do emprego. O
acesso ao crédito permite às famílias aumentar seu consumo de
bens duráveis e investir, em especial, em residências e educação
[Borça Jr., Sant’Anna e Araújo (2009)].
A maior disponibilidade de financiamentos de longo prazo, por
sua vez, permite que as empresas se lancem em empreendimentos
de maior escala, o que realimenta o processo de crescimento econômico. De fato, em países com mercados de crédito e de capitais
pouco desenvolvidos, a ampliação da capacidade produtiva fica
basicamente limitada ao autofinanciamento das empresas, à capacidade do governo de disponibilizar fundos de longo prazo e aos
movimentos de expansão e contração da liquidez internacional –
determinantes no volume de captações externas.
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Uma das transformações fundamentais que a economia brasileira vivenciou ao longo da última década ocorreu, certamente, no
mercado de crédito bancário. O Gráfico 5 mostra que, em 2004,
a relação crédito-PIB era de 25,7%. Ao fim de 2013, seu patamar
havia atingido 56,0%. Isso significa que o crescimento acumulado
do crédito, em termos nominais, foi mais de duas vezes superior ao
desempenho do PIB.
Gráfico 5

Evolução da relação crédito-PIB, 2004-2013 (em %)
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Fonte: Banco Central do Brasil.

A relação entre os saldos dos empréstimos e o respectivo PIB dos
países é uma importante medida de referência das condições e da
profundidade do mercado de crédito bancário. O Gráfico 6 reúne
esse indicador para uma amostra de países selecionados. Percebe-se que esse percentual é significativamente maior nos países mais
desenvolvidos, chegando a atingir, muitas vezes, valores superiores a 100% do PIB. Até mesmo entre os países em desenvolvimento selecionados, isto é, Chile e Tailândia, o volume de crédito no
Brasil relativamente ao PIB ainda é baixo. Portanto, a despeito do
movimento expansionista ocorrido de 2004 a 2013, em relação ao
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padrão internacional, há um longo caminho a ser percorrido pela
economia brasileira.
Gráfico 6

Relação crédito-PIB para países selecionados, 2013 (em %)
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Parte da explicação para esse fenômeno encontra-se nas operações de crédito destinadas ao financiamento habitacional, as quais
são substancialmente mais baixas no Brasil do que nos demais países da amostra selecionada.2

2

De acordo com Relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
de 2005, intitulado de: “Libertar o Crédito: como aprofundar e estabilizar o crédito bancário”, há quatro razões para os baixos níveis de crédito habitacional na
América Latina: (i) incapacidade de pagamento das famílias; (ii) dificuldades
para o uso e a recuperação de garantias no caso de inadimplementos; (iii) risco
de flutuações de taxas de juros; e (iv) risco de vencimentos que o credor assume
ao comprometer recursos durante a vida do crédito.
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Panorama geral do crédito bancário no Brasil
Há inúmeras maneiras de analisar os dados de crédito bancário no
Brasil. Pelo lado da oferta, a divisão pode ocorrer tanto pela origem
dos recursos (livres versus direcionados) quanto pela origem de
capital das instituições financeiras (bancos públicos versus bancos privados).
Na divisão por origem de recursos, o chamado crédito livre (ou de
mercado) é aquele que pode ser alocado de acordo com os critérios
de risco/rentabilidade da instituição financeira ofertante, sendo as
taxas de juros livremente pactuadas entre as partes. Divide-se a
carteira de crédito livre em recursos destinados às pessoas físicas
(com suas inúmeras modalidades, como crédito pessoal consignado
e não consignado, crédito à aquisição de veículos, cheque especial,
cartão de crédito etc.) e crédito livre às pessoas jurídicas (e suas
modalidades, como capital de giro, conta garantida, financiamento
ao comércio exterior etc.).
Já o crédito direcionado refere-se à parcela da carteira de crédito bancário que tem alguma destinação específica. Entre suas
principais modalidades, estão, por exemplo, os financiamentos
habitacionais,3 os financiamentos ao setor rural, bem como as operações de crédito do BNDES e de microcrédito.
Ainda pelo lado da oferta de recursos, pode-se mencionar a divisão por origem de capital das instituições financeiras, as quais

3

Por exemplo, 80% dos 65% dos depósitos da caderneta de poupança devem ser
destinados ao setor imobiliário no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
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podem ser segmentadas em públicas, privadas nacionais e privadas estrangeiras.
Pelo lado da demanda de recursos, a divisão do mercado de crédito bancário pode ocorrer tanto pelos segmentos demandantes de
crédito quanto pela natureza do tomador final. Por segmentos demandantes é possível identificar as operações destinadas ao setor
público (federal e estadual/municipal) e ao setor privado (aberto
pelos segmentos industrial, rural, comercial, outros serviços, habitacional e pessoa física). Pela origem do tomador, as operações de
crédito podem ser identificadas como destinadas à pessoa física ou
à pessoa jurídica.
A Tabela 1 mostra a taxa de crescimento nominal do saldo
das operações de crédito bancário tanto pelo lado da oferta
(por origem de capital das instituições financeiras ofertantes, e
por origem de recursos) quanto pelo lado da demanda (seja por
segmentos demandantes, seja por tomador final). Pode-se, ainda,
realizar algum tipo de cruzamento entre esses dados, por exemplo, observar a oferta de recursos por origem de capital (bancos
públicos versus privados) e, com base nessa divisão, saber a destinação pelo segmento demandante. Também é possível observar a demanda final do tomador (por exemplo, pessoa física) e,
posteriormente, observar se a origem desse recurso adveio da
carteira livre ou da direcionada.
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19,2

28,1

10,3

26,6

6,8

2,9

23,7

19,2

Pessoa física

Crédito total

13,8

28,1

19,2

Pessoa jurídica

Pessoa física

Crédito total

Recursos direcionados

19,2

Recursos livres

Crédito total

21,9

15,2

21,7

7,0

25,2

17,8

11,3

12,8

12,7

38,3

21,7

16,4

29,4

21,7

13,3

27,1

21,7

25,2

16,2

2004 2005

Bancos privados
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Fonte: Banco Central do Brasil.
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20,3

2006

28,8

(0,2)

22,1

24,5

29,9

37,0

15,8

38,4

28,8

26,1

32,3

28,8
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34,7

18,7
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27,8

38,6
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30,7

36,7

23,7
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26,7

32,7

30,7

26,3

39,5

2008

15,1
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14,3

9,2

2,8

44,4

8,9

16,2

15,1

13,5

17,3

15,1

29,2

8,4

15,1

5,6

32,1

2009

20,6

15,0

11,2

26,7

18,5

54,7

10,4

20,8

20,6

18,0

23,8

20,6

27,0

16,9

20,6

19,9

21,5

2010

18,8

20,6

21,1

20,7

15,8

44,1

13,8

13,0

18,8

18,9

18,6

18,8

22,4

16,5

18,8

14,8

2011

24,3

16,4

45,4

19,9

9,1

10,5

34,6

18,8

10,5

16,4

16,1

16,8

16,4

20,9

13,6

16,4

7,6

27,9

2012

Taxa de crescimento do saldo das operações de crédito 2004-2013: oferta versus demanda
(var. em % a.a.)

Tabela 1

14,7

26,4

10,5

6,5

11,8

32,5

30,2

8,3

14,7

13,3

16,3

14,7

24,5

7,8

14,7

7,4

22,6

2013

Crédito 2004-2013 pelo lado da oferta via origem
de capital
A dinâmica de expansão do crédito bancário pelo lado da oferta por
origem de capital, entre 2004-2013, foi marcada, em linhas gerais,
por alternâncias significativas em função do cenário internacional.
Pode-se dividi-la em quatro períodos distintos (Gráfico 7):
i.

Entre 2004 e setembro de 2008, foram os bancos privados
que lideraram o crescimento das operações de financiamento
da economia, sobretudo mediante ampliação do crédito destinado às famílias.

ii. A partir da falência do Lehman Brothers, em setembro de
2008, são as instituições oficiais de crédito, exercendo seu
papel anticíclico de ofertar liquidez às empresas, que passam
a comandar a dinâmica da concessão de recursos à economia.
Ressalta-se que o sistema público de crédito desempenhou
papel relevante entre setembro de 2008 e 2009, pois, quando
a crise financeira internacional adquiriu dimensões sistêmicas, o crédito privado teve rápida e intensa contração. Sem o
papel dos bancos públicos, o credit crunch seria mais severo,
com impactos ainda mais contracionistas sobre as empresas
e, assim, na atividade econômica.
iii. Entre fins de 2009 e 2010, na esteira das políticas de estímulos à demanda agregada adotadas de maneira coordenada e
em escala global pelas principais autoridades monetárias internacionais, os bancos privados brasileiros voltaram a atuar
de forma mais dinâmica no mercado de crédito bancário. Em
particular, os financiamentos à aquisição de bens duráveis
(automóveis e eletrodomésticos) expandiram-se fortemente.
iv. Em meados de 2011, a possibilidade efetiva de break up na
Zona do Euro em função da crise das dívidas soberanas dos
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países da periferia da região (Portugal, Irlanda, Itália, Grécia,
Espanha – PIIGS), a qual foi seguida de uma forte aversão ao
risco em escala global, levou, novamente, os bancos privados a adotar comportamento mais defensivo. Essa dinâmica
manteve-se, em linhas gerais, até o fim de 2013.
Destaca-se que o forte crescimento do saldo das carteiras dos
bancos públicos nos últimos anos, em ritmo bastante superior ao
das instituições privadas, fez, pela primeira vez ao longo da década,
as instituições oficiais de crédito assumirem a liderança em market
share do estoque total de crédito da economia. O Gráfico 8 mostra
que, ao fim de 2013, a relação crédito-PIB dos bancos públicos atingiu 28,7%, ao passo que a dos bancos privados era de 27,3%. Isso
significa que os bancos públicos dispunham de 51,2% do mercado
de crédito bancário no Brasil.
Gráfico 7

Crescimento (em % a.a.) e contribuição ao crescimento
(em p.p.) do crédito bancário: bancos públicos versus
bancos privados
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Gráfico 7b
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Fonte: Banco Central do Brasil.
Gráfico 8

Relação crédito-PIB no Brasil, 2004-2013: bancos públicos
versus bancos privados (em %)
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Crédito bancário pelo lado dos segmentos demandantes
Quando se analisa o comportamento do crédito pelo lado dos segmentos demandantes, também é possível notar três subperíodos
com distintas dinâmicas (Gráfico 9):
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i.

Entre 2004 e setembro de 2008, a liderança das operações
de financiamento à economia ficou a cargo do segmento
destinado à pessoa física, cuja taxa de expansão média no
período foi de 32,5% a.a., superando, em larga medida, o
crescimento médio do crédito total no mesmo período, que
atingiu 24,5% a.a.

ii. No entanto, após a eclosão da crise internacional, o crédito à pessoa física perde dinamismo relativamente a outros
segmentos demandantes. Especificamente entre setembro de
2008 e 2009, o papel do BNDES no financiamento às empresas do setor industrial foi bastante relevante [Inhudes, Borça
Jr. e Araújo (2010)].
iii. A partir de 2010, as operações de crédito à pessoa física vão
perdendo dinamismo em favor dos financiamentos destinados ao segmento habitacional, que se tornam a nova fronteira de expansão do mercado de crédito bancário no Brasil.
Nesse sentido, destaca-se o papel da Caixa Econômica Federal (CEF). Entre 2004 e 2013, a carteira de crédito da CEF
saltou de R$ 30 bilhões, em 2004, para R$ 494 bilhões, em
2013, ou seja, um crescimento anual médio superior a 36,5%.
É possível notar o amplo crescimento, como proporção do PIB,
dos financiamentos destinados às famílias, seja no segmento de
pessoas físicas, seja no habitacional. Em 2004, os financiamentos
habitacionais representavam somente 1,3% do PIB. Já em 2013, seu
valor havia se elevado para 8,2%. O mesmo processo ocorreu no
segmento de pessoas físicas, o qual passou de 7,0% do PIB, para
atingir 15,8% em 2013 (Tabela 2).
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Gráfico 9

Crescimento (em % a.a.) e contribuição (em p.p.) ao crédito
bancário por segmentos demandantes: pessoa física
versus demais
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Fonte: Banco Central do Brasil.
Tabela 2

Relação crédito-PIB no Brasil por segmentos demandantes,
2004-2013 (em %)
2004 2005 2006 2007 2008
Pessoa física

7,0

8,8

10,0

12,3

13,3

2009
14,5

2010 2011 2012 2013
15,1

15,5

16,1

15,8

(Continua)
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(Continuação)
2004 2005 2006 2007 2008
Rural

3,0

Industrial

6,4

Outros
serviços

4,1

Habitacional
Comercial

1,3

2,8

Setor público
Crédito total

1,0

25,7

2009

2010 2011 2012 2013

3,1

3,3

3,4

3,4

3,5

3,3

3,4

6,5

6,9

8,0

9,8

9,4

9,6

10,1

10,5

10,7

4,6

5,1

5,6

6,9

7,4

7,0

7,8

8,8

8,8

1,4

3,0

1,0

28,3

1,5

3,3

0,8

30,9

1,8

3,7

0,7

35,5

2,3
4,1

0,9

40,7

3,1

4,2

1,8

43,9

4,1

5,3

4,6

1,8

5,0

45,4

2,0

49,1

3,8

6,8
5,2

2,7

53,9

4,5

8,2

5,0

3,1

56,0

Fonte: Banco Central do Brasil.

Evolução da carteira recursos livres à pessoa física
Há uma gama de modalidades que compõem o crédito com recursos livres das instituições financeiras às pessoas físicas. A Tabela 3
exibe um panorama geral da evolução das taxas de crescimento desse segmento durante o ciclo expansionista de crédito entre 2004 e
2013. Além disso, mostra tanto o crescimento médio de cada modalidade como suas respectivas participações médias no estoque total
da carteira.
Tabela 3

Taxa de crescimento da carteira de recursos livres à pessoa
física, 2004-2013 (var. em % a.a.)
Composição Modalidades 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cresc.
média da
médio
carteira
20042004-2013
2013
100,0

39,8
24,6

Recursos
23,2 39,0 24,1 46,7
livres à
pessoa física
Crédito
pessoal

Consignado

25,7

15,9 20,5

13,2 10,2

42,4 46,1

25,9 45,5

18,3 20,8

27,9 19,5

- 84,9

51,9 41,8

21,4 29,5

27,1

7,6 21,9

18,3

13,4 25,7

16,9 18,5

17,5 32,9

(Continua)
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(Continuação)
Composição Modalidades 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cresc.
média da
médio
carteira
20042004-2013
2013
15,1

25,8

Não
(13,8) 20,8
consignado

0,0 51,1

14,0

7,6 29,5 24,3

18,0

6,5 18,3

1,2 14,2 49,1 26,6

8,8

(0,2) 19,8

Aquisição de 26,9 33,2
veículos

25,2 28,4

7,9

Leasing

64,7 190,7 89,3

16,2

Cartão de
crédito*

2,4

Aquisição de 34,8 41,6
bens

3,5

4,4

Cheque
especial

159,3 95,7

9,9 12,0

0,0 37,2

Outros
(16,9) 34,2
recursos
livres à
pessoa física

5,4 15,6

7,2 10,4

(6,9) (18,6)

23,5

9,8 (9,1) 10,9

8,8

3,8 (27,8) (38,9) (48,8) (55,9)

(1,6)

3,0

8,2

19,2 212,0 41,9 34,3

25,4 13,9

19,5 (51,3) 31,1

13,0

13,9

4,0 10,6

11,1

11,9 23,4

5,2
7,0

8,4

14,2 37,5
7,6

7,8

Fonte: Banco Central do Brasil.
*
A série histórica de cartão de crédito tem uma quebra estrutural a partir de 2007.

O ciclo de crescimento do crédito livre à pessoa física pode ser
explicado, em linhas gerais, por quatro fatores macroeconômicos
estruturais da economia brasileira:
i.

Manutenção da estabilidade ou crescimento da economia e
melhoria na distribuição de renda.

ii. Elevação dos níveis de emprego e renda, refletidos nos indicadores de criação líquida de empregos formais e crescimento da massa salarial real dos trabalhadores.
iii. Tendência de longo prazo de redução da taxa básica (Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – Selic) de juros da
economia, levando à melhoria acentuada das condições de
crédito bancário, seja pela queda de taxas de juros ao tomador final, seja pelo alongamento de prazos das carteiras das
principais modalidades de crédito às pessoas físicas.
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iv. Mudanças institucionais mitigadoras de risco, como a introdução do crédito pessoal por consignação.
Esses elementos, em conjunto, permitiram ampliação da capacidade de endividamento das famílias e, consequentemente, da
absorção das prestações (amortização e juros) dos empréstimos em
seus orçamentos.
A ampliação do crédito bancário no período foi acompanhada,
ainda, de mudanças importantes em suas condições. Houve, de
maneira quase contínua, forte alargamento dos prazos médios das
operações de crédito à pessoa física. Em janeiro de 2004, o prazo
médio dos empréstimos à pessoa física era de, aproximadamente,
oito meses, enquanto em dezembro de 2013 havia se elevado para
quase 19 meses, ou seja, um alongamento de prazo superior a 130%
em um período de dez anos (Gráfico 10).
Gráfico 10
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Fonte: Banco Central do Brasil.

Outro ponto relevante diz respeito à trajetória das taxas de juros de crédito livre à pessoa física. Como se pode observar no
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Gráfico 10, há, com alguns intervalos relativamente breves, uma
tendência de longo prazo de redução estrutural das taxas de juros.
Enquanto, no início de 2004, as taxas ao tomador final atingiam
níveis superiores a 65,4% a.a., ao fim de 2013 esse patamar era bem
mais baixo, de 38,0% a.a.
De maneira geral, nesse período, a taxa de expansão média total
do crédito livre à pessoa física atingiu quase 22,0% a.a. (Tabela 3).
Nota-se que houve perda de dinamismo após 2008, período no qual
a carteira começa a se expandir em velocidade mais comedida. Os
destaques ficaram por conta de três modalidades que, em conjunto,
tiveram uma participação média superior a 80% no total da carteira
livre: (i) crédito pessoal, em particular o consignado; (ii) crédito à
aquisição de veículos; e (iii) cartão de crédito.
Crédito pessoal consignado
O crédito pessoal foi impulsionado, em especial, pela introdução
das operações de crédito consignado em folha de pagamento em
2004. Essa modalidade de crédito, instituída pela Lei 10.820/2003
(com alterações da Lei 10.953/2004), beneficiou não apenas os trabalhadores formais regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), mas também os aposentados e pensionistas do Instituto
Nacional de Seguro Social (INSS). Permitiu-se, assim, o desconto
de parcelas relativas a empréstimos, financiamentos e operações de
leasing diretamente de suas respectivas folhas de pagamentos. A
iniciativa tinha por objetivo principal reduzir os custos e ampliar o
acesso ao crédito de trabalhadores tanto da ativa, quanto de aposentados, pois mitigava de forma significativa o risco de inadimplência
dessas operações.
A medida mostrou-se bem-sucedida, uma vez que a taxa média
de crescimento das operações consignadas atingiu 32,9% a.a. entre
2004 e 2013, desempenho muito superior ao crédito pessoal total
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no mesmo período, cuja taxa de expansão anual média foi de 25,7%
(Tabela 3). Essa performance reflete a vantagem do consignado,
quanto a taxas de juros, vis-à-vis as demais linhas de crédito para
pessoas físicas, inclusive outros tipos de empréstimos também classificados como crédito pessoal. Conforme mostra o Gráfico 11, a
taxa de juros média das operações consignadas atingiu, em dezembro de 2013, o patamar de 24,4% a.a., nível bem inferior às taxas do
crédito pessoal, de 41,3%.
Esse diferencial de custo gerou estímulos à utilização dos recursos das operações consignadas para a liquidação de dívidas contraídas em outras modalidades de crédito bancário. Nesse sentido,
nota-se, por exemplo, um forte movimento de substituição dos financiamentos via cheque especial pelo crédito consignado. Enquanto a participação das operações com cheque especial no total da
carteira livre destinado à pessoa física caiu de 7,8% em 2004 para
2,7% em 2013, o saldo das operações consignadas mais do que dobrou, saindo de 13,7%, em 2004, para 29,8%, em 2013 (Gráfico 12).
Gráfico 11
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Gráfico 12

Participação das carteiras de crédito consignado e de choque
especial na carteira total de recursos livres às pessoas físicas
(em %)
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Fonte: Banco Central do Brasil.

Crédito direto ao consumidor (CDC) à aquisição de veículos
As operações de CDC à aquisição de veículos, igualmente, cresceram expressivamente entre 2004 e 2013, porém sua dinâmica
apresentou ampla volatilidade. Entre 2004 e 2007, as operações
de financiamento à aquisição de automóveis, com queda de taxas
de juros e alongamento de prazos, foi uma poderosa alavanca do
crédito livre à pessoa física, dinamizando, até mesmo, o mercado
de vendas de automóveis novos. No mesmo período, de acordo com
dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), as vendas médias de autoveículos (automóveis e
comerciais leves) cresceram a uma taxa de 14,7% a.a.
Outro fator a contribuir para a expansão do crédito à aquisição
de automóveis foi o desenvolvimento de novos produtos financeiros, por exemplo, o pagamento de amortizações elevadas ao fim
dos empréstimos. Esse fato permitiu uma redução significativa das
necessidades de pagamentos de sinal e do valor das mensalidades
dos financiamentos.
Entretanto, a crise internacional de 2008-2009 teve impactos relevantes na dinâmica da modalidade, elevando, sobretudo, as taxas
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de juros ao tomador final. É possível notar, pelo Gráfico 13, que
as taxas de juros dos financiamentos a automóveis saltaram de
28,8% a.a., no fim de 2007, para 37,7% a.a., ao fim de 2008. A expansão do saldo da carteira, em 2009, foi de apenas 1,2%, após ter
atingido 28,4% em 2008 (Tabela 3).
Gráfico 13
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Todavia, os impactos da crise internacional sobre a modalidade foram passageiros, sendo rapidamente absorvidos pelo sistema
bancário. Um dos motivos dessa rápida recuperação deve-se a uma
das ações anticíclicas do governo federal no combate aos efeitos
da crise internacional de 2008-2009, que se concentraram no setor
automotivo. Sucessivas rodadas de desoneração fiscal via redução
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) à compra de automóveis novos aconteceram, levando rapidamente à recuperação da
demanda no setor e a uma forte expansão de crédito à modalidade
por parte dos bancos. Em 2010, o crescimento nominal da carteira
da modalidade atingiu quase 50%.
No entanto, as consequências desse processo não foram positivas. A junção de preços reduzidos dos automóveis (em função
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das desonerações tributárias) com a forte expansão do crédito à
modalidade levou ao crescimento da inadimplência dessa carteira em muitos bancos privados. O crédito à aquisição de veículos
expandiu-se muito além do que recomendavam os modelos de risco
de crédito das instituições financeiras. As condições de compra de
automóveis tornaram-se excessivamente favoráveis, sendo possível,
por muitas vezes, adquirir um automóvel novo sem parcela de entrada e financiado em até 84 meses.
A alta da inadimplência, a partir do fim de 2010, levou os bancos privados a apertarem as condições de crédito ao setor. Desde
então, como consequência, o estoque das operações de financiamento à modalidade passou a desacelerar de maneira significativa,
chegando mesmo a se contrair a partir de 2013.
Mesmo com esse comportamento volátil, a modalidade de CDC
à aquisição de automóveis cumpriu papel importante ao longo do
período 2004-2013. Em média, teve uma taxa de crescimento de
19,8% a.a., representando 26% do estoque da carteira de recursos
livres à pessoa física no período (Tabela 3).
Cartão de crédito
Há um vasto campo de estudo dos impactos positivos da utilização
de meios eletrônicos de pagamentos na economia. De acordo com
Zandi e Singh (2010) e Zandi, Singh e Irving (2013), a rápida proliferação do uso de cartões de crédito ao longo das últimas décadas
gerou modificações tanto no modo como consumidores pagam pela
aquisição de bens e serviços quanto na maneira como os comerciantes gerenciam seus negócios. Meios eletrônicos de pagamentos são
capazes de minimizar fricções na economia, fornecendo aos consumidores acesso mais conveniente e seguro de gerir seus recursos.
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Ao mesmo tempo, reduz os custos advindos da manutenção de pagamentos em cash ou em emissões de cheques para os comerciantes.
Há, em linhas gerais, três fatores que impulsionam o ciclo virtuo
so de elevação do consumo, emprego e renda proporcionados pela
utilização dos cartões de crédito:
i.

Benefícios para consumidores e comerciantes – além de gerar
melhoria na eficiência das transações (com consumidores
tendo acesso a linhas de crédito e/ou a maior parcela de seus
recursos, e comerciantes tendo menor risco de inadimplência), ajudam a suavizar os padrões sazonais de consumo,
desvinculando-os dos fluxos de remuneração dos fatores de
produção (em geral, os pagamentos são feitos semanal, quinzenal ou mensalmente).

ii. Segurança e conveniência – menor necessidade de utilização
de meios físicos de pagamentos, possibilitando não apenas
maior segurança para os consumidores, mas também para
os comerciantes, que não acumulam quantias expressivas de
papel-moeda em seus estabelecimentos.
iii. Transparência – reduz de maneira substancial a possibilidade
de evasão fiscal, isto é, tem potencial de elevação de arrecadação tributária.
Segundo exercício realizado por Zandi, Singh e Irving (2013), entre 2008 e 2012, para uma amostra de 56 países selecionados que,
em conjunto, representam 93% do PIB global, a utilização de meios
eletrônicos de pagamentos gerou um valor adicionado acumulado
de US$ 983 bilhões a preços constantes de 2008. Tal valor equivale
a uma contribuição média adicional de 0,7 p.p. nos gastos de consumo a nível global, perfazendo uma contribuição de 0,17 p.p. para o
PIB mundial. Tais números são fruto de três variáveis combinadas:
(i) o card penetration – que é a razão entre o valor dos gastos via
cartão de crédito e o consumo das famílias –; (ii) o crescimento

148

Revista do BNDES 43, junho 2015

anual do card penetration; e (iii) a participação do consumo das
famílias no PIB.
Utilizando a mesma metodologia para a economia brasileira,
chega-se a resultados surpreendentes, uma vez que as taxas de
juros cobradas nos financiamentos via cartão de crédito no país
são extremamente elevadas. Ao fim de 2013, seu patamar era de
193% a.a. (Gráfico 14). O indicador de card penetration, no Brasil,
saltou de 2,7% em 2007, para atingir 4,8% em fins de 2013. Com
isso, sua contribuição média ao consumo das famílias e ao PIB, entre 2008 e 2012, foi de cerca de 0,36 p.p. e 0,21 p.p., respectivamente.
Gráfico 14
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Contabilidade (Anefac).

O papel do crédito à pessoa física no desempenho
do consumo das famílias e do PIB entre 2004 e 2013
O modelo econométrico

O volume de crédito à pessoa física é um fator determinante para a
dinamização do consumo das famílias e, consequentemente, exerce
grande impacto sobre o nível de atividade econômica. Assim, quanto
maior a disponibilidade de crédito e linhas de financiamento, mais
elevado será o poder efetivo de compra dos agentes econômicos.
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Visando quantificar os impactos do ciclo expansionista de crédito à pessoa física no desempenho do consumo das famílias,
desenvolveu-se um modelo econométrico de séries temporais, mediante a utilização do método de Mínimos Quadrados Ordinário
(MQO) corrigido para heterocedasticidade, com dados trimestrais
entre março de 2004 e dezembro de 2013, isto é, com quarenta observações. O modelo foi rodado no software econométrico livre Gretl.4
As variáveis explicativas do modelo são: (i) a concessão de crédito livre à pessoa física, disponibilizada pelo Banco Central do
Brasil, a preços constantes de 2013, deflacionada pelo deflator do
consumo das famílias do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais
do IBGE – ano de referência 2010; (ii) a massa salarial real, que é
construída mediante o produto da população ocupada pelo rendimento nominal habitualmente recebido – obtido da Pesquisa Mensal
do Emprego (PME/IBGE) – deflacionados pelo deflator do consumo das famílias; e (iii) o índice da situação financeira das famílias
calculado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que representa, em linhas gerais, um proxy das expectativas dos consumidores quanto às condições presente e futura de variáveis como
renda, crédito, endividamento etc.5
Todas as variáveis foram estimadas mediante a utilização da primeira diferença do logaritmo natural, pois, dessa forma, assegura-se
não apenas a estacionariedade das séries mediante a realização de
testes de Dickey Fuller Aumentado (DFA) – teste de raiz unitária –,
mas também que o valor dos parâmetros estimados represente as
respectivas elasticidades das variáveis exógenas em relação à variável endógena (no caso, o consumo das famílias). Além disso, o
4
5

Disponível para download em: <http://gretl.sourceforge.net/index.html>.
Disponível para download em: <http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/
cni_estatistica_2/2015/02/25/13/INEC_IndiceNacionaldeExpectativadoConsumidor_metodologia_versao_1_2.pdf>.
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parâmetros   estimados   represente   as   respectivas   elasticidades   das   variáveis  
exógenas  em  relação  à  variável  endógena  (no  caso,  o  consumo  das  famílias).  
Além   disso,   o   teste   de   normalidade   do   tipo   Jarque-Bera   indicou   que   não   se  
pode   rejeitar   a   hipótese   nula   de   que   os   resíduos   estão   normalmente  
teste de normalidade do tipo Jarque-Bera indicou que não se pode

distribuídos.  
Assim,  
os   estimadores  
mínimos  
quadrados  
ordinários  
têm   as  
rejeitar
a hipótese
nula de que de  
os resíduos
estão
normalmente
distribuídos. Assim, os estimadores de mínimos quadrados ordinários
propriedades  desejadas  de  não  tendenciosidade  e  eficiência.  
têm as propriedades desejadas de não tendenciosidade e eficiência.

O  modelo  tem,  portanto,  a  seguinte  forma  funcional:  
O modelo tem, portanto, a seguinte forma funcional:

∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌! =   𝛼𝛼 + 𝛽𝛽! ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑋𝑋! + 𝛽𝛽! ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑋𝑋! + 𝛽𝛽! ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑋𝑋! + 𝜀𝜀!   

Em  que:  α  =  constante;;  ∆  =  operador  de  primeira  diferença;;  Yt  =  consumo  das  
Em que: α = constante; ∆ = operador de primeira diferença;

consumo dasreal  
famílias;
X1 = concessão
realpessoas  
de créditofísicas;;  
livre às X =   massa  
famílias;;   X1Yt
   =  =concessão  
de   crédito  
livre   às  
2
pessoas físicas; X2 = massa salarial real; X3 = índice da situação fi-

salarial  real;;  X
3  =  índice  da  situação  financeira  das  famílias.  
nanceira
das famílias.
  

Principais resultados
[2]  Principais  resultados    

Todas as variáveis apresentaram os sinais esperados, isto é, estão
Todas   as   positivamente
variáveis   relacionadas
apresentaram  
sinais  
esperados,  
isto   é,   estão  
com o os  
consumo
das famílias
e são significativas a 1% (p-valor). O R² ajustado é de 71%, evidenciando a boa
positivamente  relacionadas  com  o  consumo  das  famílias  e  são  significativas  a  
aderência do modelo. Os resultados de saída do Gretl são expostos
1%   (p-valor).  
O   R²   1.ajustado   é   de   71%,   evidenciando   a   boa   aderência   do  
no Quadro

modelo.  Os  resultados  de  saída  do  Gretl  são  expostos  no  Quadro  1.  
Quadro 1
	
  

Resultados da regressão

MQO, usando as observações 2004:1-2013:4 (T = 40)

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   Variável dependente: ∆lnYt
5

  Disponível  para  download  em:  
Erros-padrão HAC, largura de banda 2 (Núcleo de Bartlett)
<http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/cni_estatistica_2/2015/02/25/13/INEC_IndiceNaci
Coeficiente Erro-padrão
Razão-t
P-valor
onaldeExpectativadoConsumidor_metodologia_versao_1_2.pdf>.  
α
5,23E-05 0,00328152 0,0159
0,987370

	
  

∆lnX1
∆lnX2
∆lnX3
Média var.
dependente

0,408229 0,07446080 5,4825
0,691563 0,16225500 4,2622
0,358270 0,09925110 3,6097
0,011823
D.P. var.
dependente

<0,000010 *
0,000140 *
0,000930 *
0,033426

(Continua)
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(Continuação)
MQO, usando as observações 2004:1-2013:4 (T = 40)
Variável dependente: ∆lnYt
Erros-padrão HAC, largura de banda 2 (Núcleo de Bartlett)
Coeficiente Erro-padrão
Razão-t
P-valor
Soma resíd.
0,011637
E.P. da
0,017979
quadrados
regressão
R-quadrado
0,732945
R-quadrado
0,710691
ajustado
F(3, 36)
36,650430
P-valor(F)
4,89E-11
Log da
106,092000
Critério de (204,184000)
verossimilhança
Akaike
(201,741400)
Critério de
(197,428500)
Critério
Schwarz
HannanQuinn
rô
(0,201220)
Durbin2,397574
Watson
Teste da
normalidade
dos resíduos
Hipótese nula: o erro tem distribuição normal
Estatística de teste: Qui-quadrado(2) = 3,28159
Com p-valor = 0,193826
Fonte: Gretl.
*

Significativos a 1%.

Impactos do crédito à pessoa física no consumo
das famílias
Conforme já destacado, o padrão de crescimento da economia brasileira entre 2004 e 2013 foi centrado na absorção doméstica e, sobretudo, na contribuição do consumo das famílias. Por meio dos
parâmetros estimados pelo modelo, é possível analisar a contribuição isolada do ciclo de crédito livre à pessoa física ao crescimento
do consumo e, consequentemente, ao desempenho do PIB. Mesmo
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sabendo das limitações que o instrumental econométrico impõe, o
exercício é válido como tentativa de mensuração dessa importante
mudança estrutural recente da economia brasileira.
O Gráfico 15 mostra a evolução da taxa de crescimento anual do
consumo das famílias e a contribuição, em função dos resultados
dos coeficientes estimados pelo modelo, do crescimento do crédito
livre à pessoa física. Os resultados são coerentes com a evolução
e a dinâmica do ciclo de crédito. Nota-se que, entre 2004 e 2007,
período no qual os bancos privados lideraram a expansão do crédito
no Brasil, especialmente, aquele destinado à pessoa física, a participação do crédito como variável explicativa do consumo das famílias
foi bastante expressiva.6
Com a crise internacional em 2008-2009, seu papel na contribuição ao consumo das famílias sofre arrefecimento, exceção ao ano de
2010 em razão da conjunção das políticas de estímulos tributários
do governo à aquisição de bens duráveis (veículos e eletrodomésticos de linha branca) e expansão do crédito privado à pessoa física.
Desde 2011, no entanto, sua contribuição tem sido bem mais modesta à expansão do consumo das famílias, ou seja, o crédito livre
à pessoa física tornou-se um canal menos relevante para explicar as
variações do consumo.
A despeito desse comportamento não homogêneo, no período
2004-2013, o credito livre à pessoa física contribuiu, em média, com
2,2 p.p. de um crescimento médio de 4,9% a.a. do consumo das
famílias. Em outras palavras, o ciclo de crédito à pessoa física foi
responsável, isoladamente, por quase 45% do crescimento médio do
consumo das famílias na economia.
6

O valor da contribuição do crédito livre à pessoa física (em p.p.) para o desempenho do consumo é calculado mediante o produto de sua taxa anual de crescimento pelo parâmetro encontrado no modelo estimado.
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Gráfico 15

Contribuição (em p.p.) do crédito livre à pessoa física no
crescimento do consumo das famílias (var. em % a.a.)
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Fontes: Banco Central do Brasil e Sistema de Contas Nacionais do Instituto
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Impactos do crédito à pessoa física no PIB
O consumo das famílias, conforme já destacado, ganhou participação no PIB ao longo do período 2004-2013. O desempenho do
consumo foi, de fato, um importante fator de sustentação do nível
de atividade ao longo desses dez anos. Sua participação média no
PIB atingiu algo próximo a 60,0%, saindo de 56,0%, em 2004, para
62,1%, em 2014. Como o crescimento médio do consumo das famílias foi de 4,9% a.a., sua contribuição à expansão média do PIB
entre 2004 e 2013 foi de, aproximadamente, 73%, ou seja, 2,8 p.p.
de uma taxa média de expansão de 3,9% a.a. do PIB (Gráfico 16).
Como o ciclo de crédito à pessoa física explicou, de acordo com
o modelo estimado, algo em torno de 45% do desempenho do consumo das famílias, pode-se concluir que, isoladamente, o crédito à
pessoa física teve uma contribuição média de 1,3 p.p. ao crescimento médio do PIB de 3,9% a.a., isto é, o crédito à pessoa física foi
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responsável por algo em torno de 33,0% do crescimento econômico
brasileiro entre 2004 e 2013 (Gráfico 17).7
Gráfico 16

Contribuição (em p.p.) do consumo das famílias ao
crescimento médio do PIB (var. em % a.a.)
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Fontes: Banco Central do Brasil e Sistema de Contas Nacionais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Gráfico 17

Contribuição (em p.p.) do crédito livre à pessoa física ao
crescimento médio do PIB (var. em % a.a.)
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
7

O valor da contribuição do crédito livre à pessoa física (em p.p) para o desempenho do PIB é calculado pelo produto da contribuição do crédito livre à pessoa
física pela participação do consumo das famílias no PIB.
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Conclusão
A economia brasileira passou por transformações profundas ao longo
do período 2004-2013. Houve não apenas aceleração da taxa de crescimento da economia com manutenção da estabilidade macroeconômica,
mas também ganhos sociais e melhora na distribuição de renda.
Uma das modificações de maior relevo, certamente, foi o comportamento expansionista do crédito bancário. Em um intervalo de
dez anos, a relação crédito-PIB saiu de um patamar pouco superior
a 25%, para atingir 56%. O crédito bancário teve uma expansão média de 20,6% a.a. entre 2004 e 2013. O processo de crescimento da
economia e de inclusão financeira teve implicações bastante relevantes, pois se, por um lado, elevou o poder de compra das famílias,
por outro, provocou ganhos de escala no mercado interno.
Tal fato fez com que a demanda doméstica se tornasse o principal
vetor de crescimento da economia ao longo do período. Embora os
investimentos tenham apresentado comportamento mais dinâmico
em taxa média de crescimento, a maior estabilidade do consumo das
famílias tornou esse vetor o componente da absorção doméstica que
mais contribuiu para o desempenho médio do PIB.
Assim, mesmo com a eclosão da crise financeira internacional
em 2008-2009 e seus desdobramentos, o crédito bancário manteve-se firme como fonte de estímulo à demanda agregada da economia,
agindo, portanto, como importante fator amortecedor das turbulências externas. Esse comportamento do crédito pode estar relacionado às particularidades do modelo brasileiro no período, que se
caracteriza tanto pela flexibilidade quanto pela complementaridade
entre o crédito privado e o crédito das instituições oficiais.
É importante mencionar que o ciclo de crédito bancário brasileiro
entre 2004 e 2013 não foi homogêneo, seja pelo lado da oferta, seja
pelo lado da demanda. De 2004 a setembro de 2008, são os bancos
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privados que lideram a expansão do crédito à economia, sobretudo
nos financiamentos destinados às famílias para o consumo. Entre
setembro de 2008 e 2009, são os bancos públicos, exercendo seu
papel anticíclico, que ganham maior relevância nas operações de
financiamentos à economia, sobretudo na concessão de liquidez às
empresas no contexto da crise internacional. Em 2010, a conjugação
de estímulos fiscais (desonerações tributárias para bens duráveis) e
monetários levou, novamente, as instituições privadas a expandir
suas operações de financiamento. Porém, a partir de 2011, com o
recrudescimento da crise internacional (na Zona do Euro e no crescimento da aversão ao risco em escala global), os bancos públicos
assumiram, uma vez mais, o papel de liderar a expansão do crédito.
O ciclo de crédito à pessoa física, de acordo com os parâmetros
do modelo macroeconômico desenvolvido, foi responsável por algo
próximo a 45% do crescimento médio do consumo das famílias ao
longo da década 2004-2013. Cabe ressaltar que seus efeitos foram
mais intensos, particularmente, no período 2004-setembro de 2008,
anterior à crise internacional, quando os ganhos de renda e emprego alavancaram um importante processo de inclusão financeira na
economia brasileira.
Mesmo perdendo fôlego nos anos posteriores, os resultados do
modelo apontam que o crédito bancário destinado à pessoa física
teve contribuição média de 1,3 p.p. para a taxa de crescimento média de 3,9% do PIB no período, isto é, isoladamente, o ciclo de crédito livre à pessoa física foi responsável por um terço do crescimento
médio brasileiro entre 2004 e 2013.
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A importância das premissas
econômicas na gestão de planos de
benefícios definidos
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Resumo
A queda na taxa de juros, aliada ao recente fraco desempenho do
mercado de capitais e ao crescimento consistente da longevidade,
tem aumentado bastante a complexidade da gestão das entidades
de previdência complementar. Um dos elementos dessa complexidade reside no estabelecimento das premissas atuariais, que são
um insumo importante de todo o planejamento e gestão atuarial. A
definição das premissas econômicas pode se revelar uma fonte de
constante desequilíbrio se incorretamente fixadas. O presente artigo apresenta e discute a importância de tais premissas e as formas
de avaliar se elas foram ou não fixadas de modo adequado.

*
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Este artigo é de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES.

p. 161-204

Abstract
The fall in the interest rates, with the recent weak performance of
equity markets, and the increase in longevity made the management
of pension funds a complex task. One of the key elements in this
complexity lies in the establishment of the actuarial premises,
which are an important input during the planning and actuarial
management. In particular, the definition of the economic premises
may be a constant source of imbalance if incorrectly chosen. This
paper presents and discusses the importance of such premises and
the ways of evaluating if they have been chosen at an adequate level
or not.
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Introdução
Recentemente, a Standard and Poor’s publicou o artigo “Are fully
funded plans a relic of the past?”, no qual argumenta que, apesar do
bom desempenho do mercado de capitais e de renda fixa no mundo
nos últimos anos – o que gerou uma melhora no financiamento dos
fundos de pensão –, grande parte desses fundos continuam subfinanciados. Ainda que uma elevação da taxa de juros possa trazer certo
alívio para as finanças dos fundos de pensão, a extensão de maiores
benefícios para os participantes pode rapidamente comprometer esse
alívio, descompensando novamente a saúde desses fundos.
No Brasil, a pífia performance do mercado acionário nos últimos
anos acendeu a luz de alerta no setor do fundo de pensões com várias entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) apresentando déficits bastante expressivos em relação a seu patrimônio
e assustando os participantes quanto à solvência e à sustentabilidade
de seus planos de benefícios. Junte-se a isso o aumento de longevidade da população brasileira e obtém-se um ingrediente que tem
preocupado a vários gestores das EFPC.
No bojo da discussão, está a questão sobre a adequação dos planos de benefício definidos (BD) no atual contexto, em função de sua
maior complexidade de gestão em relação aos planos de contribuição definida (CD). Essa discussão tem feito várias entidades identificarem a oportunidade de fechamento de seus planos BD, com a
abertura de planos CD. Essa discussão está longe de ser resolvida e
ainda deve perdurar vários anos.
O objetivo do presente artigo é o de demonstrar, de uma forma
clara e concisa, os desafios de gestão relacionados aos planos de benefício definido vis-à-vis a realidade econômica do país enfatizando
a importância das premissas econômicas. O artigo estrutura-se da
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seguinte forma. A segunda seção traça uma breve descrição das modalidades de planos de benefícios para embasar a discussão seguinte. A terceira seção apresenta as principais premissas com as quais
se depara um plano BD de forma a caracterizar sua complexidade
de gestão. A quarta seção expõe alguns indicadores que podem ser
usados pelos gestores de entidades fechadas de previdência complementar para tornar sua gestão mais fácil. A quinta seção contém as
principais conclusões.

Modalidades dos planos de benefícios
Os planos previdenciários podem ser classificados, segundo o regime adotado na concepção do benefício, em duas grandes modalidades: BD e CD. A Lei Complementar 109/01, em seu artigo 7o,
consigna a existência apenas dos planos de BD e de CD. Entretanto,
não havia definições claras até a publicação da Resolução 16/05, que
define tais tipos de planos, em seus artigos 2º, 3º e 4º:
Art. 2º Entende-se por plano de benefício de caráter previdenciário
na modalidade de benefício definido aquele cujos benefícios programados têm seu valor ou nível previamente estabelecidos, sendo
o custeio determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção.
Parágrafo único: Não será considerado para fins da classificação de
que trata o caput o benefício adicional ou acréscimo do valor de benefício decorrente de contribuições eventuais ou facultativas.
Art. 3° Entende-se por plano de benefícios de caráter previdenciário
na modalidade de contribuição definida aquele cujos benefícios programados têm seu valor permanentemente ajustado ao saldo de conta
mantido em favor do participante, inclusive na fase de percepção de
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benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos.
Art. 4º Entende-se por plano de benefícios de caráter previdenciário
na modalidade de contribuição variável aquele cujos benefícios programados apresentem a conjugação das características das modalidades de contribuição definida e benefício definido.
Figura 1

Modelo básico do plano de benefício
Planos BD

Fundos de
pensão

Apresentam riscos de mercado e
biométrico em todas as fases
COLETIVO/INDIVIDUAL
ALTA COMPLEXIDADE

100%

Planos mistos

50%

Planos CD

Normalmente contêm riscos de mercado
e biométrico em alguma fase
INDIVIDUAL/COLETIVOS
MÉDIA COMPLEXIDADE

Não apresentam riscos diretos
0%
(mercado e biométrico)
INDIVIDUAL
BAIXA COMPLEXIDADE

Riscos

Fonte: Elaboração própria.

A Figura 1 mostra de forma esquemática os principais riscos associados a cada um desses planos.
Em planos BD, a volatilidade do passivo pode gerar novas exigibilidades, impondo maior volume de ativos de investimentos,
dado que:
Reserva
matemática
(passivo)

Define a
necessidade de
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O passivo de um plano BD é a variável independente, tendo a
área de investimentos do fundo de pensão que buscar resultados
econômicos que compensem necessidades adicionais causadas por
essas volatilidades. Basicamente em função dessa assimetria é que
aparecem muitas vezes situações de déficit.
Nos planos de BD, o participante contribui de forma individual e
coletiva, havendo, no montante coletivo final acumulado, as vantagens oferecidas pelo grupo de participantes. O fato deve-se à existência do conceito mutual nos planos BD e não presente nos planos
por CD.
Em planos CD, não há volatilidade de passivo e não se criam
exigibilidades, pois
Reserva
matemática
(passivo)

Definem a
necessidade de

Ativos de
investimento

O ativo de um plano CD é a variável independente, dado que o
benefício é função da capacidade de acumulação do participante e
dos ganhos de capital oriundos da gestão dos investimentos.
Nos planos CD, o participante contribui segundo sua capacidade individual de poupar (percentual mínimo e contribuições
esporádicas). O montante final não considera a solidariedade do
grupo. Dos planos CD vai se exigir maior esforço financeiro para
um mesmo nível de benefício quando comparados aos planos BD.
Planos mistos (CD~BD) têm menor capacidade de gerar
volatilidades no passivo. De um modo geral, a fase laboral é CD e
a fase pós-laboral é BD. Dessa forma, ativo e passivo são variáveis
independentes e dependentes em algum ponto do prazo de permanência do participante no plano de benefícios. A Figura 2 mostra de
forma esquemática a natureza dos planos mistos.
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Figura 2

Planos mistos
Reserva
matemática
(passivo)

Definem a
necessidade de

Ativos de
investimento

CD
laboral

Ativos de
investimento

CD
pós laboral

CD BD
Reserva
matemática
(passivo)

Define a
necessidade de

Fonte: Elaboração própria.

Resultados em planos BD e CD têm peculiaridades: planos CD
puros não produzem déficits ou superávits, dado que se orientam
pelos saldos de conta dos participantes. Já para os planos BD/mistos
foram definidas regras contábeis para solução de problemas
oriundos de déficits ou superávits técnicos. A Figura 3 ilustra essas possibilidades.
Figura 3

Resultados possíveis em uma EFPC
Déficit
técnico

Superávit
técnico
Ativo
líquido

Reserva
matemática

Superávit técnico
ativo > passivo

Ativo
líquido

Reserva
matemática

Equilíbrio técnico
ativo = passivo

Ativo
líquido

Reserva
matemática

Déficit técnico
ativo < passivo

Fonte: Elaboração própria.

Em planos de benefícios de fundos de pensão não há que se falar em lucros ou prejuízos, mas em resultado técnico positivo ou
negativo. Esse conceito decorre do fato de que as reservas matemáticas representam expectativas de curto, médio e longo prazos,
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que mesmo não se tendo realizado em um determinado exercício,
gerando resultados positivos ou negativos, podem se reverter pela
revisão de tais expectativas.
Isso, portanto, deve caracterizar que o direito ou o dever individualizado sobre sobras ou ausências de capital em um dado momento deve ser olhado com extrema parcimônia pela possibilidade de
reversão em data futura.
Com relação à questão do déficit, o legislador optou pela definição contábil, estabelecendo não admitir desequilíbrios financeiros
em qualquer momento no plano.
As reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios
e exigíveis a qualquer título deverão atender permanentemente à cobertura integral dos compromissos assumidos pelo plano de benefícios, ressalvadas excepcionalidades definidas pelo órgão regulador e
fiscalizador (Lei Complementar 109/2001, §3º, Art. 18).

Aos planos de benefícios restou a revisão do custeio de participantes, assistidos e patrocinadores ou a revisão dos benefícios
futuros (benefícios a conceder de participantes ainda ativos) por
sua redução.
Já no caso do superávit, também há uma legislação definidora
dos procedimentos a serem seguidos:
O resultado superavitário [...], ao final do exercício [...], será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de
benefícios, até o limite de 25% da RM.
Constituída a reserva de contingência, com os valores excedentes
será constituída reserva especial para revisão do plano de benefícios.
A não utilização da reserva especial por três exercícios consecutivos
determinará a revisão obrigatória do plano.
Se a revisão [...] implicar redução de contribuições, deverá ser
considerada a proporção existente entre as contribuições dos
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patrocinadores e dos participantes, inclusive dos assistidos (Lei
Complementar 109/2001, §3º, Art. 20).

Os superávits retornam aos contribuintes, participantes e patrocinador; os valores aportados ao plano só retornarão aos contribuintes
por meio de contribuições futuras, que não serão vertidas, até o limite de consumir a reserva especial. Esse é o caso do plano administrado pela PREVI – fundo de pensão ligado ao Banco do Brasil.
Nos fundos de pensão ligados a entes públicos, nos quais a contribuição é paritária (Emenda Constitucional 20/1998), o valor da
reserva especial poderá ser distribuído sob forma de contribuições
futuras de maneira igualitária entre patrocinadores e participantes.
Há, também, a possibilidade de que se revejam (melhorem) os benefícios do plano. A Figura 4 mostra a destinação do superávit.
Figura 4

Destinação do superávit
Reserva
especial
Reserva de
contingência

Ativo
comprometido

Reserva
matemática

Ativo
líquido

Fonte: Elaboração própria.
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Planos BD e a importância das premissas atuariais
As premissas atuariais representam o elemento central de um plano BD e sua correta compreensão é fundamental para dimensionar
a complexidade de sua gestão. De uma forma geral, as premissas
atuariais consistem em um conjunto de estimativas para eventos
das mais diversas naturezas e que afetam uma EFPC. Pode-se citar
como eventos os biométricos, financeiros, econômicos, demográficos, sociais etc. que a EFPC, por meio de seu departamento de atuá
ria, espera que se realizem, com certo grau de confiança, durante
um determinado horizonte temporal.
Os livros de atuária são profícuos em apresentar tais premissas, de
maneira que não há significativa divergência entre a prática utilizada
no Brasil e as práticas internacionais,1 e segundo Rodrigues (2008),
as premissas podem ser classificadas da seguinte forma:
1) Premissas econômicas
a) taxa de juros;
b) indexador dos benefícios;
c) risco INSS;
d) custeio administrativo;
e) taxa de inflação de longo prazo;
f) taxa de crescimento real de salários.
2) Premissas biométricas
a) mortalidade de válidos;
b) mortalidade de inválidos;
c) entrada em invalidez;
d) rotatividade.
1

Como referência, ver Actuarial standard of practice nº 4 – ASOP 4 – Measuring
Pension Obligations, Pension Committee of the Actuarial Standard Board.
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3) Premissas genéricas
a) composição familiar;
b) idade presumida de aposentadoria;
c) idade de entrada no emprego;
d) idade de adesão ao sistema público de aposentadoria;
e) opcionais formas de escolha de benefícios.
Na sequência deste trabalho, vai se analisar de forma mais detida o significado das premissas econômicas. É fundamental que a
EFPC escolha premissas aderentes à realidade do plano de benefícios. A escolha e o uso de premissas atuariais irrealistas levarão à
definição de um custeio inadequado que poderá provocar déficits ou
superávits que não correspondam à efetiva situação do plano. Não
devem ser privilegiadas premissas conservadoras que imponham
custos desnecessários ao plano bem como não devem ser usadas,
por outro lado, premissas agressivas que possam comprometer a solvência desse plano.
O bom senso, sem dúvida é um ingrediente básico para o estabelecimento das premissas, aliado a um acompanhamento constante
dos desvios em relação a essas premissas, por meio da realização de
testes de aderência, como será explicitado mais tarde neste artigo.
Segundo Rodrigues (2008), a escolha de premissas deverá se basear em alguns critérios: conservadorismo, consistência, prudência,
precisão e flexibilidade.
Resumindo, na dúvida, prefira o conservadorismo e a prudência.
A escolha deve ser consistente com a realidade passada e com a
futura que se deseja para o plano.
Para a determinação das premissas atuariais a serem adotadas nas
avaliações atuariais dos planos de benefícios, torna-se necessário observar as regras consubstanciadas na Resolução CGPC 18, de 28 de
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março de 2006, na Resolução CNPC 9, de 29 de novembro de 2012,
e na Resolução CNPC 15, de 19 de novembro de 2014. Por essas normas, são estabelecidos patamares mínimos e/ou máximos a serem
observados pelas EFPC na adoção das premissas atuariais, bem como
é estabelecida a necessidade de comprovação da aderência delas.
A grande utilidade das premissas reside na possibilidade, a partir
da definição dessas, do cálculo das reservas matemáticas. A reserva
matemática pode ser genericamente definida como na equação 1.

equação 1

em que:

RM x = VABFx VACFx (1)

(1)

VABFx = valor atual dos benefícios futuros
VACFx = valor atual das contribuições futuras
Para facilitar a compreensão, caso a reserva matemática seja nula,
haverá uma situação de equilíbrio, na medida em que o valor atual
dos benefícios futuros (VABF) a que esse participante, de idade x,
fará jus a partir de uma determinada data iguala-se ao valor atual de
suas contribuições futuras (VACF).

emilio

(2)

Assim, com base nas premissas e na realidade do participante na
data x, pode-se ter a evolução da reserva matemática para a data de
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elegibilidade r, e verificando, a cada instante, se ele possui o volume necessário de recursos para mantê-lo em benefício, qual o valor
presente desse custo financeiro, considerando suas contribuições
como participante, como pode ser visto na Figura 5.
Figura 5

figura 5

Formação de reserva matemática

Fonte: Elaboração própria.

Importante mencionar que para a avaliação da reserva matemática, é preciso definir o que se chama de percentual de custo normal (CN), para todos os participantes, incidente sobre os salários. O
CN para um plano BD, pelo método agregado,2 pode ser calculado
da forma explicitada na equação 3.

2

O CN é calculado de forma a gerar o valor suficiente para cobrir os encargos
atuariais na proporção em que são assumidos pelo plano de benefícios. O CN
deve considerar a formação de estoque de capitais (provisão matemática) e o
fluxo de pagamentos correntes com benefícios que se iniciam a cada ano. Tem
caráter atuarial e, como tal, pressupõe cobertura integral para os compromissos
assumidos pelo plano de benefícios. Existem vários outros métodos de custeio,
como o do crédito unitário, crédito unitário projetado etc. No método agregado,
o custeio é uniforme para todos os participantes ativos. A taxa de contribuição
é definida em bases coletivas.
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equação 3
CN (%) =

VABFxa

ALxa

VAFFAxa

(3)

(3)

Para a idade xa, calcula-se, para todos os participantes, o VABF,
bem como o valor atual da folha futura atuarial (VAFFA) na data
de cálculo xa. O CN é um percentual incidente sobre os salários.
Após a definição do percentual do CN, pode-se inferir o valor da
reserva matemática.
O ativo líquido constitui-se no saldo de todos os ativos garantidores (aplicações de renda fixa, aplicações de renda variável etc.)
que contribuem para a formação de um estoque que permitirá o
pagamento dos benefícios futuros.

Premissas econômicas
A cada ano, a unidade de estratégia de investimentos elabora o cenário macroeconômico e os estudos de Asset Liability Management
(ALM) que embutem hipóteses de rentabilidade, risco e fluxos dos
ativos por segmentos de investimento e segundo uma alocação ditada pela Política de Investimentos da EFPC e que servirão para embasar a aderência ao plano de custeio e ao pagamento de benefícios.
Os estudos de ALM necessitarão de informações subsidiadas no que
tange ao dimensionamento das receitas e despesas previdenciárias.

Taxa de juros
A taxa de juros é de longe a premissa mais importante, pelo efeito
que ela pode ter no cálculo da reserva matemática e também porque
ela desempenha um duplo papel:
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a) pelo lado do passivo atuarial, ela funciona como a taxa de
desconto atuarial utilizada para cálculo do VABF e contribuições futuras relativas ao plano VACF; e
b) pelo lado do ativo, ela deve representar a remuneração mínima dos ativos de investimento que garantem os benefícios
oferecidos pelo plano que o gestor acredita poder auferir.
O anexo da Resolução CGPC 18, de 28 de março de 2006, no
capítulo “Bases Técnicas”, estabelece no item 4 que “a taxa máxima
de juros admitida nas projeções atuariais do plano de benefícios é de
6% (seis por cento) ao ano ou sua equivalência mensal”.
As resoluções CNPC 9/2012 e 15/2014 destacam a adoção da taxa
real de juros adequada ao plano de benefícios avaliado, devendo seu
uso ser justificado pela EFPC com base em estudos técnicos que
comprovem a aderência das hipóteses de rentabilidade dos investimentos para o plano de custeio e para o fluxo de receitas de contribuições e pagamentos de benefícios. Fica claro que o dispositivo
legal só se refere a id , a taxa de desconto atuarial.

Portanto, no que tange ao papel (a) identificado, pouco resta à
EFPC fazer, pois os valores encontram-se tabulados. A Resolução
CNPC 15/2014 estabeleceu um gradiente de taxa de juros a ser aplicado por cada EFPC em função de seu duration. Esse gradiente
baseia-se na estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ) e é divulgado
anualmente pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Para o ano de 2015, a tabela divulgada pela
Previc é a que consta da Tabela 1.

No que tange ao item (b), ou seja, a remuneração mínima dos
ativos de investimento que garantem os benefícios oferecidos pelo
plano que o gestor acredita poder auferir, a definição dessa taxa
deve repousar em estudo de ALM devidamente submetido à Previc.
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Com base em dados de setembro de 2014, cerca de 62,5% do patrimônio das EFPC encontra-se concentrado em renda fixa, com
os títulos públicos tendo uma participação importante. A título de
exemplo, os títulos NTN-B (indexados ao Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo – IPCA) com vencimento em 2050 estavam
rendendo 6% acima da inflação e, por essa razão, várias EFPC têm
carregado esses títulos em suas carteiras.
Tabela 1

Estrutura a termo para a taxa de juros, 2015
Duration
(anos)

Taxa de juros
parâmetro
(% a.a.)

Limite inferior
(% a.a.)

Limite superior
(% a.a.)

10

5,16

3,61

5,56

11

5,20

3,64

5,60

12

5,23

3,66

5,63

13

5,25

3,68

5,65

14

5,28

3,69

5,68

15

5,30

3,71

5,70

16

5,32

3,72

5,72

17

5,33

3,73

5,73

18

5,35

3,74

5,75

Fonte: Portaria 615 da Previc.

Sendo ambas as funções separadas por taxas segregadas, em que
ir seja considerada a taxa de remuneração – item (b) – e id a taxa de
desconto – item (a) –, pode-se estabelecer a seguinte relação ótima:

ir id

,

ou seja, o compromisso do gestor dos ativos está em remunerar os
investimentos a uma taxa mínima correspondente à taxa utilizada
como fator de desconto atuarial, podendo ainda se estabelecerem as
seguintes novas relações:
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ir < id

déficit técnico;

ir = id

estabilidade técnica ;

ir > id

superávit técnico.

Destaca-se que, para cada ponto percentual que se reduz da taxa
de desconto, a exigibilidade de ativos de investimentos, representada pela reserva matemática, variando de plano a plano segundo sua
própria realidade, eleva-se sensivelmente.
Importante mencionar que o desempenho da gestão de investimentos para garantir os benefícios contratados é um fator determinante no comportamento das reservas matemáticas. Com juros
elevados, os recursos decorrentes dos juros de capital são mais importantes do que os recursos coletados por meio de contribuições.
Ao contrário, com juros baixos, os recursos advêm mais da coleta de
contribuições do que de juros do capital.
Com efeito, durante um período importante das décadas de 1990
e 2000, o grande crescimento dos ativos garantidores permitiu às
EFPC gozar de uma situação de superávit, tendência que se reverteu
quando da queda dos juros a partir de 2008.

O indexador de benefícios (fator de correção nominal
dos benefícios)
Em uma economia em que existe a inflação, a preocupação com
a manutenção do poder aquisitivo do salário ou do benefício é
algo absolutamente fundamental. Em uma economia que tem
uma multiplicidade de indexadores, como o Índice Geral de Preços (IGP), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) etc., essa tarefa é ainda
mais complicada.
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A prática usual é as EFPC, com o fim da vida laboral, estabelecerem um índice para correção nominal dos benefícios, tais como
Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), Índice
Geral de Preços – Mercado (IGP-M), IPCA, INPC etc. Também
é prática observada em algumas EFPC a manutenção, na vida
pós-laboral, do vínculo com o índice de correção salarial praticado
pela patrocinadora para os empregados ativos.
O mais importante é que a regra estabelecida deve guardar uma
estreita relação com a perda real dos ganhos por ocasião do aumento
do custo de vida, percebida a necessidade de se preservar a capacidade de consumo dos participantes assistidos. Isso é ainda mais
importante levando-se em conta que os participantes ativos podem
ter em sua remuneração global parcelas associadas à participação
em lucros e resultados, o que os assistidos não têm.
Essa prática de vinculação foi introduzida em meados da década de 1970 quando se estabeleceram os planos de benefícios de
grande parte das empresas estatais, na maioria, na modalidade
BD. O caso mais famoso é o da Petrobras e sua cláusula 41 de
seu Plano de Benefícios, com a introdução da chamada paridade
entre ativos e assistidos, que previa “a manutenção do assistido
como se na ativa estivesse” com a possibilidade de ganhos reais
aos assistidos, na medida em que os ativos conseguiam tais ganhos
a título de produtividade. O célebre atuário Rio Nogueira, criador
de grande parte desses planos, pronunciou-se em 1989 sobre esse
assunto, dizendo:
Após a sua concessão as suplementações se reajustam, de regra,
pelos índices econômicos da inflação, visando à manutenção do
benefício supletivo. Assim, às entidades, em maioria, não se propõe
manter o inativo, como se na ativa estivesse, circunstância que as
obrigaria a contínua integralização do salário, absorvendo o ônus
da aplicação dos índices de produtividade, não apenas ao benefício
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supletivo, mas também à parte do INPS. Na verdade, esse comprometimento criaria o imenso déficit técnico, só recuperável com
sensíveis elevações das taxas contributivas, vultosas transferências
de fundos ou fortes pressões no investimento das reservas, a taxas
praticamente irrealizáveis no balizamento do Conselho Monetário
Nacional. Nem compete à previdência, básica ou supletiva, manter
inativos com as ulteriores vantagens de uma produtividade, para
a qual já não contribuem, pois tudo o que se deve esperar do instrumento securitário é a preservação do status alcançado pelo trabalhador enquanto ativo, com a simples reposição das ulteriores
perdas inflacionárias [grifos nossos].3

A legislação brasileira prevê a necessidade de que os regulamentos dos planos de benefícios4 certifiquem com clareza o índice pelo qual serão corrigidos os benefícios. Entretanto, é de bom
tom alguma flexibilidade que permita revisões de tempos em
tempos para se evitar superestimar ou subestimar a correção dos
benefícios em manutenção, pois isso significaria gerar déficits ou
superávits inadequados.
O que importa é que o índice adotado deve guardar estreita correlação com o custo de vida, de forma a preservar o poder de compra
do benefício sendo compilado por entidade de reconhecida competência nacional, de conhecimento pleno e de ampla aceitação pelos
participantes e gestores do plano de benefícios como representativo
do custo de vida relevante.
Tal cuidado evita demandas judiciais em busca de recomposição
de eventuais diferenças ocorridas entre correções, ainda que justificadas, desses mesmos participantes, devendo ser estabelecido de
3

4

Um ganho real de 2%, ao longo de dez anos, pode requerer um acréscimo de
21% nas reservas matemáticas e, ao longo de vinte anos, de 48%.
Resolução CGPC 8, de 19 de fevereiro de 2004, Seção III, Art. 4º, Inciso V.
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comum acordo com entre participantes, patrocinador e o gestor do
plano de benefícios.
É uma prática usual a de se usar um indexador de benefícios
como forma de garantir e preservar o poder de compra do benefício.
Entretanto, essa medida vai requerer que o gestor dos ativos do plano gere no mínimo ganhos de capital equivalentes ao tal indexador.
Cumpre informar que a maioria da EFPC estabelece sua meta atuarial como INPC + spread e, por tal razão, essas mesmas EFPC utilizam como indexador dos benefícios o INPC. Deve se tomar cuidado
para que não ocorra um descasamento entre o passivo e o ativo, o
que poderia ocorrer se os indexadores tomados fossem diferentes.
Por exemplo, se o indexador do benefício for o IPCA e a meta dos
investimentos o INPC, uma aceleração do IPCA ante o INPC irá
fazer o superávit cair.
Dentro do princípio de preservar o custo de vida, devem ser adotados índices que expressem a inflação do custo de vida (Índice de
Preços ao Consumidor – IPC), tais como INPC, Índice de Preços
ao Consumidor – Disponibilidade Interna (IPC-DI), IPCA e Índice
de Preços ao Consumidor – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe), em detrimento de índices gerais de preço, que
incluem outros preços que não aqueles de interesse dos assistidos.
A adoção de índices de atualização de benefícios contrários ao
princípio de que esses devem ter tão somente correção nominal
pode levar a que o plano de benefícios pague, por meio desse índice,
algum spread ao participante assistido, transferindo para o plano de
benefícios o ônus desse risco.
Não se trata de imputar aos assistidos ganhos ou perdas financeiras ao se escolher um ou outro índice, mas sim encontrar um
indexador que melhor expresse variações médias do custo de vida
segundo a classe de renda desse participante e preserve seu poder
de compra.
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Uma forma de inclusão do indexador dos benefícios pode ser observada pela equação 4, com a taxa de correção dos benefícios incidindo diretamente sobre os ganhos pós-laborais.5

Bx +1 = Bx

n
t =1

(1 + t )

(4)

(4)

Bx = benefício de um participante com a idade x;
t = um dado participante de idade x;
n = número de participantes;
θ = índice mensal de correção nominal dos benefícios em curso,
representado pela inflação do período.

Risco INSS
O teto de benefício do sistema público (valor-base para
complementação dos benefícios)
A Previdência Complementar encontra-se disciplinada pelo artigo 202 da Constituição Federal como de natureza complementar ao
Regime Geral de Previdência Social e é facultativa. Essa premissa, nos planos BD, toma o teto do benefício pago pela Previdência
Oficial Básica como referência, pois esse teto determina o valor
além do qual incidirá o benefício complementar de aposentadoria a
ser pago pelas EFPC. É o valor-base para se efetivar o complemento
oferecido pelo plano.

5

No caso da utilização de indexador que ultrapasse a inflação, o efeito sobre o
(des)equilíbrio do fundo se dá de duas formas: (i) pela incorporação ao último
salário da ativa de um valor não contemplado nas premissas atuariais; e (ii) pelos acréscimos sucessivos ao primeiro valor recebido por ocasião das retiradas,
em função do ganho real auferido pelos assistidos podendo esse primeiro efeito
ser extremamente relevante.
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Existe uma preocupação das EFPC que uma redução do teto de
benefício da Previdência Oficial, de forma deliberada pelo governo,
possa acarretar uma necessidade maior de reservas matemáticas,
possivelmente sem meios imediatos de cobertura. Nesse sentido,
uma vinculação de benefícios previdenciais ao teto de benefício do
sistema público de aposentadoria representa considerável fator de
risco para os fundos de pensão.
A solução encontrada por alguns fundos de pensão consistiu em
vincular o complemento de aposentadoria a um valor que equivalha
ao teto de benefícios, mas a ele não se submeta. Esse é o caso da
Parcela PREVI (PP), criada pela PREVI, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil.
Em 1997, estava em curso no Congresso Nacional uma reforma
previdenciária que resultaria na redução do benefício do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS). A PREVI resolveu criar, para
garantir preventivamente o equilíbrio do plano de custeio, a PP –
uma parcela própria que, até junho de 1997, tinha o mesmo valor do
teto do INSS.
Entende-se por PP o valor básico utilizado para fins de cálculo
dos benefícios. A PP é reajustada nas mesmas épocas de reajuste
dos salários dos participantes ativos, de acordo com a variação salarial observada entre duas datas-base, desconsiderados no cálculo os
aumentos salariais não lineares ao conjunto dos empregados ativos.
Também foram criadas a Parcela PREVI Valorizada (PV) do
mês, que é a média aritmética simples das PP relativas aos últimos
36 (trinta e seis) meses anteriores ao mês do cálculo, atualizadas
até o início de vigência da PV por índice definido no regulamento
do plano de benefícios, e a Parcela PREVI de Referência (PR), que
é um valor proporcional à PV, a ser apurado individualmente para
o participante na ocasião do início do benefício pela PREVI, em
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função de seu tempo de vinculação à Previdência Oficial Básica
naquela data, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:
(i) para determinação dos complementos de aposentadoria por
tempo de contribuição:
PR = [100%−6% . (k−tv)] . PV

(5)

em que:
k = 35 ou 30, conforme participante do sexo masculino ou feminino, respectivamente;
tv = tempo de vinculação do participante à Previdência Oficial
Básica, em anos completos, na data de início do benefício de responsabilidade da PREVI, acrescido, quando for o caso, do tempo
decorrido após a concessão da aposentadoria por aquela Previdência Oficial Básica, limitado a k.
(ii) para determinação do complemento de aposentadoria por
idade:
PR = [100%−1% . (k−tv)] . PV

(6)

em que:
k = 30;
tv = tempo de vinculação do participante à Previdência Oficial
Básica, em anos completos, na data de início do benefício de responsabilidade da PREVI, acrescido, quando for o caso, do tempo
decorrido após a concessão da aposentadoria por aquela Previdência Oficial Básica, limitado a k.
Em hipótese alguma, a PR será inferior a 70% (setenta por cento)
da PV. Para efeito de correção monetária de salários de participação,
benefícios, reservas de poupança e demais situações previstas,
quando não expressamente indicado o contrário, a PREVI utilizará
o INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
como indexador desse plano de benefícios.
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A PP passou a ser o novo parâmetro para fins de aferição do complemento. Essa medida anula o efeito que uma eventual dificuldade
financeira do governo tenha, ao reduzir o teto de benefício do INSS,
sobre a EFPC, pois se cria um valor de referência interno à própria
EFPC e corrigido segundo regra conhecida (preferentemente deve
ser a mesma que corrige os salários de participação) pelos associados, por exemplo, um índice de preços.
Essa medida, entretanto, transfere esse ônus do plano para os participantes. Isso porque, sendo boa para a gestão do plano de benefícios, pode se mostrar desfavorável para os associados: a redução
do benefício do sistema público em decorrência da queda do teto
de benefícios transfere aos associados o ônus da perda do complemento, havendo uma distância entre o que o sistema público oferece
e o que o plano de benefícios usa como base para o cálculo desse complemento.
Aposentadoria pelo INSS
Outro risco associado ao INSS deve-se ao fato de que o valor da
complementação é calculado com base no valor do benefício pago
pela Previdência Social. Entretanto, a partir de outubro de 2006,
após julgamento do Supremo Tribunal Federal, a concessão de aposentadoria pela Previdência Social deixou de ser tratada como causa
para extinção do contrato de trabalho, possibilitando aos trabalhadores que permaneçam em atividade, mesmo após já estarem recebendo o benefício de aposentadoria pela Previdência Social.
Tal mudança trouxe um descompasso para o cálculo do valor
da complementação de aposentadoria assegurada pelo plano de
benefícios, uma vez que o momento em que passaram a se dar os
eventos (aposentadoria do INSS e complementação) é diferente.
Dessa forma, um participante que tenha se aposentado proporcionalmente pelo INSS, com renda mensal proporcional, e continue
em atividade até cumprir as carências previstas no plano, poderá
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receber a complementação integral de sua aposentadoria, calculada
com base no valor do benefício pago pelo INSS, resultando em valor superior de complementação que seria pago se, simultaneamente
com o benefício da EFPC, fosse obtida a aposentadoria pela Previdência Social.
Uma forma de se corrigir tal distorção seria por meio da introdução
de um artifício similar à PP. Utiliza-se um valor hipotético de aposentadoria, calculado pela EFPC com base nas regras estabelecidas na
legislação previdenciária, e o valor de aposentadoria da Previdência
Social, base de cálculo da complementação, passa a ser aquele que seria pago pela previdência se o participante simultaneamente estivesse
se aposentando pela Previdência Social e pela EFPC.6

O custeio administrativo (a taxa de administração)
O custeio administrativo corresponde à taxa de administração7 da
entidade gestora dos Planos de Benefícios e é fixado como um percentual incidente sobre as contribuições vertidas ao plano pelos
participantes ativos, tanto pessoais quanto patronais, e dos assistidos, quando existentes.
A Resolução MPAS/CPC 1, de 9 de outubro de 1978, no capítulo
“Das Normas de Atuária”, estabelece no artigo 42 que “a sobrecarga
administrativa das Entidades não excederá a 10% (dez por cento) do
total da receita de contribuição prevista para o exercício, não consideradas as despesas correntes das aplicações”. Em artigo seguinte,
entretanto, a resolução flexibiliza a cobrança dos 10%, transferindo
6

7

A aprovação de nova modalidade proposta em dezembro de 2014 pelo governo
para o cálculo das pensões do INSS poderá ensejar maiores pagamentos das
EFPCs aos assistidos nos casos em que o benefício complementa o do INSS,
com a inclusão de um componente compensatório em caso de redução desse benefício.
Resolução CGPC 8, de 19 de fevereiro de 2004, Seção III, art. 4º, Inciso VIII.
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à Secretaria de Previdência Complementar a tarefa de “autorizar
sobrecarga administrativa em percentual superior à indicada, considerando as condições especiais da entidade”.
Com os recursos cobrados a título de taxa de administração, esse
custeio administrativo se reflete na formação do fundo administrativo, que é um item registrado no balanço das EFPC. Nem todas
as EFPC estabelecem contribuições sobre os participantes em benefício e pensionistas. Com isso, há menor quantidade de recursos
e uma necessidade estratégica de se gerarem recursos para suprir
o custeio da entidade quando o fluxo de caixa previdenciária for
negativo ou cessarem as contribuições.
O custeio administrativo não tem impacto na constituição das
reservas matemáticas, uma vez que a constituição do CN do plano
independe da prática do custeio. O CN do plano precede a avaliação
da taxa de administração (TA), na forma:

CN (%) =

CR(%)
(7 )
[(1 TA)(%)]

(7)

CR (%)
(8)
CN (%)

(8)

TA(%) = 1
em que:

(%) CR = custo normal associado ao benefício de risco do plano.
Caso seja considerado que o custo de risco (CR) equilibra e dá
solvência ao plano, a contribuição normal deverá considerar o valor
necessário à administração do plano. As reservas matemáticas, portanto, serão líquidas para solvência.
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Inflação de longo prazo (capacidade salarial)
A taxa de inflação tem por efeito deprimir o valor real dos salários
e benefícios, ou seja, reduz a capacidade salarial. Na equação 2,
repetida por conveniência, a capacidade salarial refere-se ao item k.
( m)
RM x = NP. . sx (1 + is) r x .g.r x p[xT ] .v r x .a12
r

r 1
h= x

s x .(1 + is) h x .(%) CN .h x p[xT ] .v h

x

(2)

O fator k tem por objetivo estimar a média real de salários e benefícios entre duas datas-bases referentes aos reajustes de salários ou
benefícios. Esse fator de capacidade salarial depende da conjuntura
econômica, pois, em períodos de conjuntura desfavorável, a inflação tende a se acelerar. Mas também depende da política de recursos
humanos da patrocinadora, ou ainda da política de reajustes que
pode conceder reajustes abaixo da inflação.
É verdade que a taxa de inflação de longo prazo assim como a
taxa de juros e o crescimento dos salários podem ser os fatores de
maior influência sobre os salários futuros dos empregados. Assim,
a taxa de inflação deve ser incorporada na modelagem das reservas
matemáticas, como pode ser visto na equação 2, podendo causar
uma subavaliação ou uma superavaliação das reservas matemáticas.
Ainda que a adoção de uma taxa de inflação de um ano possa
se mostrar mais adequada em função da capacidade de maior previsão em espaço mais curto, a utilização de tal taxa poderia causar
uma volatilidade muito grande nas reservas matemáticas. Portanto,
a opção de adoção de taxas com horizontes mais longos tem como
princípio maior estabilidade no cálculo das reservas matemáticas.

A importância das premissas econômicas na gestão
de planos de benefícios definidos

187

A relação

= n (1 + Y ) (9)

(9)

em que Y é a taxa de inflação de longo prazo e n o número de meses,
é utilizada para o cálculo do fator de capacidade salarial, explicitado
na equação 10:
1 (1 + ) n
(10)
= (1 + ).
(10)
n.
A adoção de k visa facilitar o cálculo das reservas matemáticas quando a inflação corrói o poder de compra do salário real,
reduzindo-o continuamente, o que dificultaria o cálculo das reservas matemáticas. A adoção de k implicará a redução do nível de
reservas matemáticas se considerados os níveis nominais de salários
e benefícios.
Obviamente o risco consiste em subestimar ou superestimar a
inflação de longo prazo gerando a necessidade de mais ou menos
reservas para garantir o fluxo de pagamento das contribuições.

Taxa de crescimento real de salários
Essa premissa é fundamental para a obtenção de uma avaliação atua
rial consistente. Refere-se à taxa à qual os salários, em média, irão
crescer ao longo do tempo como fruto do regulamento e do plano de
cargos e salários da patrocinadora. Ela objetiva adequar o volume
de reserva matemática atual refletindo uma condição salarial futura.
A evolução dos ganhos salariais no cálculo das reservas matemáticas pode ser o fator de maior impacto pelo efeito acumulativo ao
longo dos anos. Quanto mais jovem a população sob avaliação, para
um mesmo crescimento salarial, maior o efeito sobre as reservas
matemáticas. Um aumento de um ponto percentual no crescimento
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salarial pode provocar o acréscimo de até 30% das reservas matemáticas dado seu efeito exponencial.
Para ilustrar esse fato, considere-se a expressão da reserva matemática na equação 2:
( m)
RM x = NP. . sx (1 + is) r x .g.r x p[xT ] .v r x .a12
r

r 1
h= x

sx .(1 + is) h x .(%) CN .h x p[xT ] .v h

x

(2)

A taxa de crescimento do salário aparece no termo is elevada a
uma potência que é basicamente o número de anos para a aposentadoria. Isso torna o efeito exponencial.
Quanto mais complexo for o plano de cargos e salários, mais difícil de estabelecer essa premissa, que deve contemplar as promoções
horizontais, verticais, por mérito, por antiguidade, por criação de
novos cargos comissionados ou ainda por ganhos de produtividade.
Por exemplo, a existência de várias regras, mais de um plano de cargos e salários – tudo isso contribui para a dificuldade na estimação
dessa premissa.
Uma das maneiras mais simples de fixar essa premissa é considerar o incremento salarial de forma agregada, desconsiderando-se
chances individuais de progressão na carreira, com base no princípio de que a abordagem coletiva, mesmo que não explique as variações individuais, é capaz de espelhar de forma satisfatória, no
coletivo, a evolução da reserva matemática.
Portanto, caso se projete o crescimento da folha salarial de uma
determinada empresa para os próximos quarenta anos refletindo as
regras de promoção e produtividade conforme a Tabela 2, calcula-se
o crescimento salarial (is) como:
is =

R$ 54.019,09
R$ 37.313,01

1
40

1 *100 = 0,95%
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Tabela 2

Projeção da folha salarial para fins de estabelecimento da
taxa de crescimento real dos salários (em R$)
Ano
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2054

Projeção 1
37.313,01
39.219,51
42.242,73
46.116,54
49.779,88
50.350,67
47.860,88
54.019,09

Projeção 2
37.313,01
41.196,57
45.484,35
50.218,39
55.445,16
61.215,94
67.587,34
80.773,13

Fonte: Elaboração própria.

Caso a taxa de crescimento fosse de 2% ao ano em vez de 0,95%,
a evolução da folha salarial faria com que, ao cabo de quarenta anos,
ela crescesse quase 50%, impactando sobremaneira as reservas matemáticas dos benefícios a conceder que seriam sensibilizados de
igual montante.
Se o crescimento real dos salários efetivamente ocorrido for
menor do que o expresso na premissa adotada, então se tem uma
premissa superestimada em relação ao realmente ocorrido e a mensuração do valor atual dos benefícios futuros acima do que deveria
ter sido calculado. Por outro lado, se o crescimento real dos salários
ocorridos for maior que o expresso na premissa adotada, então a
hipótese estará subestimada em relação ao realmente ocorrido e o
montante do valor atual dos benefícios futuros fora estimado em
valor menor do que deveria ter sido se fosse contemplado o crescimento real.

Testes de aderência
A Resolução CGPC 18, de 28 de março de 2006, estabelece que
as premissas biométricas, econômicas e financeiras devem ser
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adequadas às características da população participante e dos assistidos válidos e ao regulamento do plano de benefícios. A Resolução
CNPC 9, de 29 de novembro de 2012, requer a utilização de estudos
de aderência que visem identificar se as premissas adotadas pela
EFPC são corroboradas pelas informações.
As orientações e os procedimentos para a realização dos testes
de aderência foram normatizados pela Instrução Previc 7, de 12 de
dezembro de 2013, com eficácia a partir das avaliações atuariais
com data-base de 31 de dezembro de 2014, como pode se ler em seu
artigo 2º:
Art. 2º O estudo técnico de aderência, cujo conteúdo deve observar
o disposto nesta Instrução, deverá ser apresentado por meio de relatório elaborado pelo atuário habilitado e legalmente responsável pelo
plano de benefícios, no qual devem ser demonstradas a adequação
e aderência das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e
financeiras adotadas na avaliação atuarial às características da massa de participantes e assistidos vinculados ao plano de benefícios,
à rentabilidade projetada dos investimentos e ao fluxo de receitas
e despesas.
§ 1º O estudo técnico referido no caput terá validade máxima de três
anos, excetuando-se a seção referente à taxa de juros e crescimento
salarial, cuja validade máxima será de um ano.
§ 2º Na hipótese de ocorrência de déficit acumulado do plano
superior a dez por cento das provisões matemáticas, bem como de
qualquer outro fato relevante, a validade máxima referida no § 1º
será de um ano para todo o estudo técnico [grifos nossos].

Existe uma variedade de testes e, como a Instrução Previc não fixa
nenhum, resumidamente descreve-se a seguir o teste qui-quadrado,
bastante utilizado e que se aplica às premissas biométricas.
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Teste de qui-quadrado (muito usado para as
hipóteses biométricas)
Os testes que utilizam a distribuição qui-quadrado como estrutura
probabilística são, por essa razão, denominados testes qui-quadrado.
Esses testes são utilizados para dados discretos (categóricos) provenientes de uma população, tais como mortalidade, invalidez etc.
O valor de qui-quadrado é um estimador da discrepância entre
frequências esperadas e observadas e estabelece se as diferenças
encontradas devem-se ou não à casualidade.
Procedimento do teste:
1. Enunciar H0 e H1.

H 0 : a mortalidade se dá de acordo com a tabela AT - 2000
H1 : a mortalidade é diferente
2. Fixar α (nível de significância).
3. Calcular

2
obs .

4. Determinar a região crítica.
2

RC = {

>

2
c ( , k 1) }

		 Para testar se os números observados ( fo ) são consistentes
com os esperados ( fe ), usa-se, então, a estatística:
2

k

=
i =1

( f0

fe

fe )2

(11)

(11)

que, sob H0, tem distribuição χ2 (qui-quadrado) com r = k - 1
graus de liberdade.
Note que, em r, subtrai-se 1 de k por causa da condição
de restrição que estabelece que, sendo conhecidas (k-1) frequências esperadas (independentes), a remanescente pode ser
determinada por diferença.
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Quando as fe somente puderem ser calculadas mediante estimativas de m parâmetros populacionais, por meio de estatísticas amostrais, o número de graus de liberdade (r) é dado por
r = k – 1 – m.
2

2

> , r , em
Formalmente, fixado α, rejeita-se H0 se
2
que
, r denota o ponto para o qual uma variável Y, distribuída como χ2 com r graus de liberdade, satisfaz P(Y > yc ) = α.
É importante notar que só se rejeita H0 à medida que a frequência observada afasta-se da esperada, ou seja, quando os
valores obtidos para o χ2 forem grandes.
5. Estabelecer a regra de decisão.
Rejeitar H0 se
6. Concluir.

2

2
obs

2
c.

2

Como obs > c , rejeita-se H0 (a hipótese que os resultados estão de acordo com a tábua AT-2000).
Por exemplo, suponha um determinado plano no qual se tenham os dados da Tabela 3:
Tabela 3

Número de óbitos 2004-2009 no plano X da EFPC Y
Ano Observado AT-83 GKM-95 UP-94 RP-2000 AT-2000 GAM-83
2004
5
7,32
9,02
6,04
4,90
6,11
5,26
2005
10
7,40
9,08
6,07
4,91
6,19
5,31
2006
7
7,29
8,95
5,96
4,80
6,11
5,22
2007
5
7,68
9,40
6,29
5,04
6,45
5,51
2008
6
8,07
9,85
6,61
5,28
6,78
5,80
2009
5
6,49
7,84
5,30
4,19
5,45
4,68
Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 3 demonstra qual o número de óbitos estimados em função da estrutura etária da população de participantes e das probabilidades de morte por idade de cada tábua biométrica. Usualmente a
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EFPC irá utilizar uma tabela e verificará ou não a adequação dessa tabela. Com base em tais informações, é possível identificar as
tábuas que apresentam maior divergência entre o número de óbitos
reais e o número de óbitos observados ao longo dos anos.
Tabela 4

Resultados do teste para as diferentes tábuas
Teste de qui-quadrado
GAM-83

AT-83

GKM-95

UP-94

RP-2000

AT-2000

4,83

3,46

6,91

3,24

6,53

3,12

Fonte: Elaboração própria.

Conforme metodologia descrita acima, calculam-se as estatísticas de teste para cada tábua testada, obtendo, portanto, os resultados mostrados na Tabela 4. Com base no teste calculado e em uma
estatística de teste para um determinado nível de confiança, será
possível verificar se a premissa é aderente em relação à tabua de
mortalidade usada.
Teste de qui-quadrado (para as hipóteses econômicas)
Usualmente, as premissas usadas para a inflação de longo prazo e
para a taxa de crescimento real de salários são oriundas de algum
tipo de modelagem e aplicadas para a formulação da taxa esperada.
Também, ao longo dos anos é observada uma taxa de crescimento
real dos salários. É possível montar a Tabela 5, discriminando a taxa
de crescimento observada e a esperada.
Conforme metodologia descrita, calculam-se as estatísticas de
teste para cada premissa. Com base no teste calculado e em uma estatística de teste para um determinado nível de confiança, será possível verificar se a premissa é aderente em relação a plano de cargos
e salários da empresa patrocinadora. A H0 nula nesse caso seria a
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de que as taxas de crescimento observadas e esperadas não diferem
entre si e, portanto, a metodologia utilizada está adequada. Esse
teste pode ser replicado para a premissa de inflação a longo prazo.
Tabela 5

Taxa de crescimento salarial observada e esperada
Ano

Taxa de crescimento
esperada (%)

Taxa de crescimento
observada (%)

2004

3,10

5,00

2005

3,45

5,12

2006

3,21

5,24

2007

3,05

4,35

2008

4,01

5,24

2009

4,00

6,02

Fonte: Elaboração própria.

Teste de aderência para a taxa de juros (ALM)
O Asset Liablility Management (ALM) é uma ferramenta cujo
principal intuito é prover uma gestão dinâmica dos fundos, com
base, primariamente, nos riscos das taxas de juros e como esses
riscos impactam os dois lados do balanço contábil de uma EFPC.
Naturalmente, ao se avaliarem tais riscos, também estão se avaliando os riscos de crédito, de liquidez e de volatilidade de margens
de lucro.
No Brasil, grande parte das seguradoras e entidades de previdência privada está migrando da análise isolada dos ativos e passivos
em que se atua com base em medidas de desempenho ex-post e,
portanto, realizando uma gestão passiva dos fundos e passando a
usar essa ferramenta por força de normatização.
A aplicabilidade da metodologia ALM se faz fundamental em
planos de benefício definido ou de contribuição definida com renda
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vitalícia, nos quais se pode verificar mais comumente o risco de
descasamento entre ativo e passivo.
A literatura classifica as metodologias de gestão de ativos e passivos como: determinísticas, que são aquelas nas quais se considera
a abordagem usual para o cálculo das contribuições ajustadas pelos métodos de rateio ou de amortização de perdas; estocásticas,
aquelas nas quais se busca compreender a natureza probabilística
da dinâmica dos fundos de pensão e sua interação com os métodos
de financiamento utilizados; e, por fim, as metodologias de controle
estocástico dinâmico em que se usa uma abordagem mais holística
na qual são usados métodos de controle ótimos, nos quais as contribuições são estabelecidas de forma a otimizar um conjunto de
objetivos de desempenho.
Pode-se ainda classificar os modelos como de gestão estática, em
que o passivo e o ativo são modelados individualmente e, posteriormente, é feita a integração entre os fluxos de caixa de cada um deles. Os modelos determinísticos e alguns modelos estocásticos são
classificados como estáticos.
Os modelos mais usados atualmente são os de gestão dinâmica,
em que a gestão é integrada de modo que os resultados que se constituem em funções do passivo (como os valores de contribuição dos
participantes) são calculados e saem simultaneamente com valores
do ativo (resultado dos investimentos do plano). Os modelos de controle estocásticos e alguns de abordagem estocástica estão incluídos
nesta classe e acabam sendo entendidos como os verdadeiros modelos de ALM ou de gerenciamento de ativos e passivos.
Existem vários modelos para a taxa de juros8 e, uma vez escolhido e definido o modelo para a taxa de juros i(t), deve-se utilizar
8

São exemplos os modelos de taxas de retorno sobre o investimento independentes e identicamente distribuídas, taxas de retorno sobre o investimento autorregressivas, ou, ainda, taxas de retorno sobre o investimento por médias móveis.
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a técnica de simulação para averiguar o comportamento do fundo
em todos os estados de mundo possíveis. A técnica de simulação de
Monte Carlo costuma ser uma das mais usadas.
Dessa forma, a técnica de simulação constitui-se em ferramenta
essencial para a análise global do problema e, portanto, uma compreensão mais abrangente sobre o tema se faz relevante. A simulação é um recurso essencial em problemas de muitas variáveis e
hoje disponível graças ao grande avanço computacional alcançado.
Muitas são as razões que justificam seu emprego em detrimento de
métodos analíticos.
Para a confecção das projeções futuras de receitas e despesas previdenciárias que são insumos importantes do ALM, a EFPC usa
sua base cadastral contendo as informações sobre os participantes
ativos e assistidos bem como projeções de retorno, volatilidade e
correlação com base em séries históricas, o cenário macroeconômico elaborado pela EFPC, prêmios de risco por classe de ativos,
restrições dadas pela Política de Investimentos etc.
Para um dado horizonte longo, mais do que cinquenta anos, por
exemplo, é gerado um conjunto de retornos anuais para os quais se
deve testar a aderência da premissa de taxa de juros usada. Essa
amostra (usualmente com um número de observações maior do que
trinta) tem uma média amostral e um desvio-padrão amostral
que podem ser padronizados segundo a relação:
_

Z=

X μ

N (0,1) (12)

(12)

n

Como não se conhece o desvio-padrão e pelo teorema do limite
central, pode-se supor, para um número muito grande de observações, que a distribuição subjacente é uma distribuição t de Student,
e a estatística de teste passa a ser:
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_

X μ
t=
s
n

t ( N 1) (13)

(13)

Para um determinado nível de confiança, pode-se realizar um
teste de hipóteses no qual a hipótese nula (H0) consiste na taxa de
juros atuarial adotada pela EFPC e a hipótese alternativa (H1) seja
que a taxa de desconto é inferior à taxa atuarial adotada. Aceitar a
hipótese nula significa aceitar que a taxa é aderente.

Balanço de ganhos e perdas atuariais
Apesar de ser possível testar a aderência e a adequação de cada uma
das premissas utilizadas por meio de testes estatísticos como descrito, uma forma alternativa para verificar a adequação das premissas
seria útil. Nesse sentido, uma ferramenta que permitisse avaliar a
adequação das premissas usadas na avaliação da gestão do plano
utilizado seria muito esclarecedora.
Essa ferramenta que pode ser usada é o Balanço de Ganhos e
Perdas Financeiro-Atuariais (BGPA). O BGPA objetiva explicitar
o comportamento de variáveis, premissas e dados assumidos pelo
Plano para gestão de ativos e passivos, evidenciando a ocorrência
de eventuais desvios. Está baseado, portanto, no conceito de eventos
esperados versus realizados, de periodicidade anual.
O BGPA, portanto, em um plano de benefícios, deve ser capaz
por responder a três questões fundamentais:
i.

A experiência do plano, segundo as premissas atuariais adotadas, está em consonância com a expectativa atuarial assumida?

ii. A abordagem atuarial utilizada, segundo o método atuarial
adotado, vem representando a experiência verificada no plano?
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iii. Que margens financeiras oferecem os gestores do fundo de
garantia do plano perante o comportamento das exigências
do passivo?
Conforme visto anteriormente, a dinâmica atuarial, compreendendo contribuições, benefícios, a natureza dos participantes e a
própria rentabilidade dos recursos garantidores, está baseada em
uma série de expectativas – ou premissas – atuariais.
Ao longo do ano, tais expectativas, com algum grau de desvio,
descolam-se da realidade observada. A esse distanciamento entre
a realidade e a esperança expressa pela premissa atuarial dá-se o
nome de ganho ou perda atuarial.
Devem ser considerados ganhos todos os valores que trouxerem
impactos positivos ao plano, tais como as contribuições realizadas a
maior que o projetado atuarialmente. Consideram-se perda valores
oriundos de uma necessidade maior de recursos para pagamento de
benefícios quando, atuarialmente, previa-se um valor inferior, que
pode ter sido ocasionada, por exemplo, por uma premissa fixada de
forma equivocada.
Ganhos e perdas atuariais implicam demonstrar o grau de ajuste
entre a realidade e a esperança que se tinha, quando da formulação
do plano de custeio, acerca do comportamento de eventos futuros,
tais como as premissas biométricas, econômicas, financeiras, demográficas etc. Nesse sentido, ganhos e perdas, na ótica atuarial,
devem ser entendidos como elementos métricos para ajuste de solvência de planos de benefícios e, assim, uma ferramenta fundamental para a gestão do plano.
Ganhos ou perdas, portanto, não podem e não devem ser considerados sinônimos de lucros e prejuízos no sentido contábil, pois não
implicam, necessariamente, ganhos e perdas patrimoniais. O BGPA
é um instrumento de gestão capaz de inferir as origens dos desequilíbrios conjunturais/estruturais dos planos de benefícios.
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São considerados, para efeito do BGPA, apenas os ativos que efetivamente dão cobertura aos compromissos assumidos pelo plano,
ou seja, aqueles desonerados para pagar benefícios. Chama-se a esses ativos de fundo garantidor.
O BGPA, como uma ferramenta poderosa, encerra diversas perspectivas dentro dele e, assim, é interessante a consideração simultânea do todo e das partes podendo se utilizar uma estrutura modular.
Um primeiro módulo seria o financeiro-atuarial que representaria efetivamente o resultado do BGPA, com resumo das operações previdenciais e financeiras, devendo ser explicitados, de
forma sintética:
i.

o resultado dos ganhos e perdas atuariais considerando as
contribuições e despesas previdenciais e os riscos iminentes; e

ii. o resultado dos ganhos e perdas considerando as operações
financeiras e a capacidade dos recursos garantidores perante
a reserva matemática.
Adicionalmente e de forma complementar ao entendimento do
desempenho de diversas premissas, dados e comportamento dos
ele
mentos analisados pelo BGPA, podem-se utilizar índices de
desempenho para diversos níveis de atividades financeiro-atuariais
da EFPC. Tais índices devem ser observados para compreensão do
balanço de ganhos e perdas financeiro-atuariais. Dada a existência
de uma multiplicidade de índices, fez-se uma revisão na literatura
existente e escolheram-se alguns desses índices para exemplificar.

Índice de correlação à meta atuarial mensal (ICMA)
Representa a correlação entre o crescimento da reserva matemática e a meta atuarial estabelecida para o plano de benefícios.
ICMA = 1 significa que as reservas matemáticas evoluem em
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estreita correlação à meta atuarial. Se ICMA ≠ 1, há descasamentos
na evolução das reservas matemáticas (RM) e seu indexador atuarial (it). As reservas matemáticas podem ter tido um comportamento
diverso em função das premissas usadas. Na equação 14, θt é a taxa
de inflação no instante t.

ICMAt =

RM t
(14)
RM t 1.[(1 + t )(1 + it )]

(14)

Índice de capacidade do fundo garantidor (ICFG)
(receitas financeiras)
Representa a capacidade que tem o fundo garantidor (F) em gerar
receita financeira suficiente para garantir os benefícios contratados.
Se ICFG > 1, o recurso garantidor tem capacidade para fazer frente
à reserva matemática considerando os índices de correção nominal e
real impostos pelo plano. Privilegia a inferência sobre a capacidade
potencial financeira por meio de um fundo garantidor real inicial.

Ft

ICFGt =
Ft 1 .

n
t =1

(1 +

(15)
t

)(1 + it )

(15)

Índice de capacidade de cobertura total (ICCT)
Representa a capacidade que tem o fundo garantidor em cobrir a reserva matemática total calculada cotejando o ativo líquido (AL) do
plano com o passivo previdenciário (PPREV). Se ICCT > 1, o fundo garantidor do plano apresenta capacidade para pagar os benefícios contratados. ICCT = 1 corresponde ao nível ideal de cobertura,
representando perfeito ajuste de modelo e premissas atuariais e
eficiência financeira.
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ICCTt =

ALt
(16)
PPREVt

(16)

Índice de capacidade da meta atuarial (ICMA)
Representa a capacidade que se espera do fundo garantidor em
gerar receitas segundo o contrato firmado pela meta atuarial. Se
ICMA > 1, o fundo garantidor está sendo remunerado acima da
meta atuarial, sendo seu inverso verdadeiro. Esse índice não infere o
fluxo previdenciário existente, limitando-se a comparar o potencial
de receitas financeiras.

Conclusão
A gestão de um plano de benefícios na modalidade de benefícios
definidos é uma atividade de grande complexidade em função dos
riscos envolvidos. Um dos principais riscos é o risco atuarial que
compreende o pagamento de benefícios segundo chances de longevidade de assistidos. Geralmente, esses riscos são isolados no perío
do laboral pelas EFPC para a cobertura de riscos não programados
(entrada em invalidez ou morte de participante ativo).
O custo normal, que é a base do custeio e que é estabelecido pelas
EFPC para a cobertura dos riscos programados (aposentadoria) e
não programados, é feito cotejando-se o VABF, o VACF e o Valor
Atual da Folha Atuarial Futura (VAFFA). Esses valores são função
das premissas biométricas, econômicas e genéricas. Ao longo do
artigo privilegiou-se a discussão sobre as premissas econômicas em
virtude de sua relevância e de seu grande impacto sobre as reservas matemáticas.
O estabelecimento de premissas incorretas irá contaminar o cálculo do custeio adequado e impactar as reservas matemáticas e, por
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conseguinte, levar a uma gestão inadequada dos recursos da EFPC.
Nesse sentido, fez-se uma análise sobre seus impactos ao mesmo
tempo em que foram sublinhadas aquelas premissas mais relevantes.
É verdade que a fixação dessas premissas baseia-se em modelos
desenvolvidos pela própria EFPC, em ferramentas como o ALM,
e que seu acompanhamento deve ser constante para identificar
qualquer discrepância em relação aos valores efetivamente observados. Apresentam-se duas formas que se complementam e não exclu
dentes que podem ajudar o gestor da EFPC na árdua tarefa de gerir
o plano.
A utilização de testes de aderência é prática disseminada e está
inclusa nos diversos normativos expedidos pela Previc. Outra prática é a utilização de indicadores de gestão atuarial. A Associação
Brasileira dos Fundos de Pensão (Abrapp) vem realizando esforços para desenvolver ferramentas que auxiliem as EFPC, como o
IDG II, que é um sistema de indicadores de gestão que permite ao
fundo o cálculo automatizado de uma série de indicadores e sua
comparação com outras EFPC.
O assunto é vasto e requer um monitoramento constante dos desenvolvimentos que permitam um aprimoramento das técnicas de
gestão atuarial.
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O ciclo econômico da América
Latina dos últimos 12 anos em uma
perspectiva de restrição externa
Bruno Galvão dos Santos*

Resumo
Este artigo visa explicar o ciclo econômico na América Latina nos
últimos 12 anos por meio do entendimento do superboom dos países
subdesenvolvidos. Na primeira década dos anos 2000, houve a maior
redução da diferença de renda per capita entre países pobres e ricos.
O principal fator responsável foi o fato de que, em razão de algumas
características específicas do período, o ajuste na conta-corrente,
após as crises cambiais do fim da década de 1990 e do início dos
anos 2000, foi especialmente grande, generalizado e prolongado.
Há duas diferenças principais entre o ciclo econômico do conjunto
dos países subdesenvolvidos e da América Latina nesse período:
(i) em parte significativa da região (América Central e México), a
expansão da renda per capita foi próxima da dos países desenvolvidos e não se registrou superávit em conta-corrente; e (ii) mesmo
a América do Sul não se destaca tanto pelo crescimento econômico
acelerado, mas pelo processo de distribuição de renda e pela forte
valorização da taxa real de câmbio. Por outro lado, em linhas gerais, a cronologia, as causas e os condicionantes do ciclo econômico
*

Economista do BNDES. Este artigo é de exclusiva responsabilidade do autor,
não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES.
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da América do Sul seguem o do conjunto dos emergentes. Entre
2011 e 2013, por causa da deterioração de indicadores estruturais da
restrição externa e da interrupção do processo de alta de preços das
matérias-primas, houve desaceleração da economia sul-americana
e reversão da tendência de valorização da moeda desses países. Em
contrapartida, a manutenção de taxas de juros muito baixas nos países centrais permitiu que o superávit na conta financeira continuas
se elevado, a despeito do aumento do déficit em conta-corrente.

Abstract
This article aims to explain the economic cycle in Latin America for
the last 12 years following the ‘superboom’ seen in underdeveloped
countries. The first decade of the current century saw the most
substantial fall in the difference of per capita income between poor
and rich countries. The main factor behind this was the fact that –
due to some specific characteristics in said period – adjustments
in the current accounts, after the currency crises at the end of the
1990s and the beginning of the 2000s, were considerably large,
overgeneralized and long-standing. There are two main differences
between the economic cycle for the group of underdeveloped
countries and Latin America in that period: (i) in a significant portion
of the region (Central America and Mexico), the per capita income
increase was close to that in developed countries and no surplus in
the current account was recorded; and (ii) South America does not
stand out that much for accelerated economic growth, but rather for
income distribution and a strong appreciation in the real exchange
rate. On the other hand, and in general terms, the chronology, the
causes and conditions for the economic cycle in South America
follow a similar cycle in emerging countries. Between 2011 and
2013, due to the deteriorating structural indicators for external
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restriction and the interruption to rising raw-material prices, there
was a slowdown in the South American economy and a currency
depreciation in these countries. Contrariwise, maintaining interest
rates too low in central countries allowed the surplus in financial
accounts to remain high, regardless of the increasing deficit in
current accounts.
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Introdução
A primeira década do século XXI foi um período em que as economias subdesenvolvidas se sobressaíram na economia mundial, registrando-se a maior expansão de renda per capita da história mundial
e a maior redução da diferença da renda per capita em relação aos
países desenvolvidos.1 Essa década também se destaca por alguns fenômenos, como reversão da tendência de diminuição da participação
das matérias-primas no comércio mundial de bens, elevado superávit
em conta-corrente no conjunto dos países subdesenvolvidos e de acumulação de reservas internacionais, melhora significativa dos indicadores externos dos países subdesenvolvidos e vigência de taxas de
juros muito baixas.
De modo aparentemente contraditório, a crise internacional de
2008-2009 tornou mais evidente o superboom dos países emergentes. Logo após a falência do Lehman Brothers, as economias emergentes foram muito afetadas. No entanto, poucos meses depois de
deflagrada a crise, o desempenho das economias emergentes surpreendeu analistas por três motivos principais:
i)

a generalidade da adoção de políticas anticíclicas;

ii) a rápida e vigorosa recuperação; e
1

Neste texto, é utilizado o termo “países subdesenvolvidos” para se referir ao
grupo de países que o Fundo Monetário Internacional (FMI) denomina de mercados emergentes e países em desenvolvimento. O texto segue a classificação
do FMI para regiões subdesenvolvidas – América Latina, África Sub-Saariana,
Europa Oriental, Oriente Médio, Comunidade dos Estados Independentes e
Ásia em desenvolvimento – e para o conjunto de países desenvolvidos – Estados
Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, países da Zona Euro e outros de alta
renda na Europa, Israel, Japão e Tigres Asiáticos.

208

Revista do BNDES 43, junho 2015

iii) o desempenho bem melhor do que o dos países desenvolvidos – nas últimas décadas, os países subdesenvolvidos foram,
em geral, mais afetados nas crises internacionais do que as
nações industrializadas.
A América Latina também foi muito beneficiada pelo boom dos
emergentes. Em relação ao campo econômico, embora a expansão
do Produto Interno Bruto (PIB) tenha ficado mais alta do que nas
duas décadas anteriores, foi significativamente mais baixa do que
a média do conjunto dos países emergentes. Os indicadores externos, em particular, se destacam por fatores positivos, como melhora
de indicadores de solvência e liquidez externa, e negativos, como
concentração da pauta de exportações em matérias-primas e menor
dinamismo da quantidade exportada em relação à importada. Seus
reflexos políticos e sociais foram um dos aspectos mais positivos
do atual boom econômico na América Latina. Também chamou a
atenção dos analistas a rápida e forte recuperação da maioria das
economias latino-americanas após a crise de 2008-2009.
No entanto, há indicações de que esse boom tenha chegado ao
fim. Os principais indicadores são a reversão da tendência de valorização da moeda das principais economias emergentes, a estagnação
ou mesmo queda do volume de importações e a significativa desaceleração da taxa de crescimento econômico da maioria dos paí
ses. Há razões internas e externas para isso. No primeiro grupo, a
combinação de aumento significativo do déficit em conta-corrente e
da estagnação da quantidade exportada torna necessária a melhora
substancial dos termos de troca, a fim de se retomar o crescimento
das importações. Por outro lado, houve reversão da tendência de
alta dos preços das commodities.
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O objetivo deste texto é entender esse recente ciclo econômico
na América Latina na perspectiva da teoria da restrição externa.2
O artigo está dividido em mais três seções. Na próxima seção,
apresenta-se o superboom dos emergentes, sem o qual não é possível entender o desempenho da economia da América Latina. Na
sequência, discute-se o desempenho econômico dessa região no período. E, na última, debate-se se o boom na América Latina chegou
ao fim ou não entre 2012 e 2014.

O superboom dos emergentes
A primeira década do século XXI foi um período excepcional para o
crescimento econômico dos países subdesenvolvidos. Esse período
não foi somente o de maior crescimento da renda per capita do conjunto dos países subdesenvolvidos na história mundial, mas também
foi bastante generalizado entre os países subdesenvolvidos e não foi
acompanhado pelos países desenvolvidos.
Até a década passada, a participação dos países subdesenvolvidos no PIB mundial era estável, por volta de 40% (Gráfico 1). Isso
significa que o aumento contínuo da participação da Ásia em desenvolvimento no PIB mundial ocorreu em detrimento das outras
regiões subdesenvolvidas.3 Contudo, a situação mudou a partir dos
anos 2000, quando o crescimento econômico acelerado se generalizou pelo restante do mundo subdesenvolvido. De modo inédito, em
2

3

Essa teoria estabelece que, particularmente nos países subdesenvolvidos, a
escassez de divisas é o principal obstáculo ao crescimento econômico. Mesmo autores ortodoxos, como Resende (2009, p. 76), admitem que “nos paí
ses periféricos a restrição [ao crescimento] efetiva é a externa, via Balanço
de Pagamentos”.
A classificação de países aqui segue a do FMI. A Ásia em desenvolvimento
compreende os países do Sul, Sudeste e Leste Asiático e o Pacífico, excluindo
Japão, Nova Zelândia, Austrália e Tigres Asiáticos.
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praticamente todos os anos desde 2003, todas as regiões subdesenvolvidas apresentaram uma taxa de expansão do PIB maior do que
a média dos países desenvolvidos. Até então, esse fato nunca tinha
sido registrado.
Em 2008, o PIB do conjunto dos países subdesenvolvidos, medido em paridade de poder de compra, ultrapassou o dos países
desenvolvidos. E a mais recente estimativa do Fundo Monetário
Internacional (FMI) é que, em 2019, o PIB do mundo subdesenvolvido seja 50% maior do que o dos desenvolvidos.4
Gráfico 1

Participação de países desenvolvidos e subdesenvolvidos no
PIB mundial, medido em paridade de poder de compra (em %)
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Fonte: FMI (2014) – World Economic Outlook Database Oct. 2014.

Há dois grupos de explicações para a aceleração generalizada do
crescimento do PIB nos países subdesenvolvidos. No primeiro, os
4

A não ser que haja indicação em contrário, os dados de PIB, saldo em conta-corrente, inflação ao consumidor, termos de troca, índice de preços de commodities,
dívida externa, dívida externa sobre exportações, variação de reservas internacionais e saldo da conta financeira são do World Economic Outlook do FMI.
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fatores externos a esses países são apontados como os responsáveis
pela aceleração do crescimento. Silva (2004) destaca a importância
do crescimento econômico e da política monetária dos países desenvolvidos. Akyüz (2012) atribui, de forma ainda mais enfática, o
papel das reduzidas taxas de juros nas nações desenvolvidas para
explicar o boom dos fluxos de capital e dos preços das commodities.
A expansão da demanda chinesa é destacada, por diversos autores,
incluindo os dois já apontados e Brown e Gibson (2006), como fator
fundamental para a expansão do comércio mundial e para a melhora
dos termos de troca da periferia.5
O segundo grupo ressalta as estratégias nacionais e as condições
internas na explicação do crescimento dos subdesenvolvidos. Em relação aos países asiáticos, Cunha (2006, p. 483) destaca o êxito dessas
nações: “Alcançaram um ritmo acelerado de crescimento econômico,
com avanços simultâneos nas áreas sociais e na manutenção do quadro de relativa estabilidade macroeconômica”. Após a crise asiática,
esse sucesso esteve cada vez mais associado ao objetivo de manutenção de câmbio real competitivo e grande acumulação de reservas, que
ficou conhecido como “Bretton Woods II” [Dooley, Folkerts-Landau
e Garber (2004)]. Aizenman e Lee (2007) acreditam que a principal
motivação para a acumulação de reservas seria evitar crises cambiais
e não manter uma taxa de câmbio competitiva. Uma das principais
vulnerabilidades dos países afetados pela crise asiática em 1997 foi a
pequena quantidade de reservas internacionais em comparação com
o passivo externo líquido de curto prazo.
Como fatores mais gerais dos países emergentes, Frenkel e
Rapetti (2011) apontam três motivos para a redução do risco-país
5

Apesar de a China ser classificada como um país subdesenvolvido, o crescimento da demanda chinesa é considerado um fator exógeno, por ser resultado
do sucesso de sua estratégia de desenvolvimento. Desde o fim da década de
1970, o crescimento econômico chinês tem sido elevado, mesmo em períodos
de crise internacional.
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nas economias subdesenvolvidas: o superávit em conta-corrente, a
acumulação de reservas e a adoção do câmbio flutuante. Os autores
também observam a queda do risco-país mesmo nos países que continuaram a ter déficits em conta-corrente.
Neste artigo, defende-se que a melhora dos indicadores das contas externas dos países subdesenvolvidos foi bem mais importante
do que a política monetária dos países desenvolvidos para explicar
o boom dos subdesenvolvidos antes da crise de 2008. Em primeiro
lugar, como observado por Calvo e Talvi (2007), enquanto os booms
econômicos anteriores ocorreram em períodos de elevados déficits
em conta-corrente, no boom dos subdesenvolvidos no período anterior à crise de 2008, esses países registraram significativo superávit em conta-corrente.6 Dessa forma, a importância do fluxo de
capitais foi bem menor nesse período do que nos booms anteriores.
Além disso, mesmo para explicar o aumento do fluxo de capitais, a
reduzida taxa de juros nos Estados Unidos da América (EUA) não
desempenhou um papel tão decisivo, pois:
i)

a queda do custo de emissão de dívida externa dos países
emergentes foi causada mais pela queda do risco-país dos países emergentes do que pela redução da taxa de juros dos EUA;7

6

7

Embora os autores se refiram apenas à América Latina, o mesmo é válido para
o conjunto dos países subdesenvolvidos.
Risco-país é definido como a diferença entre o custo de emissão de títulos de
dívida externa de um país em dólar e o custo dos títulos do governo dos EUA
no mesmo prazo. De acordo com os dados da Bloomberg, disponibilizados pelo
Ministério da Economia da Argentina (Mecon), em 2000, o Embi+, o spread médio dos títulos de dívida externa, denominados em dólar, dos países emergentes,
foi de 725 pontos-base. Entre o início de 2004 e a falência do Lehman Brothers,
o Embi+, na média do período, foi de 285 pontos-base. De acordo com dados do
FED, em 2000, a taxa de juros de dez anos foi de 603 pontos-base, enquanto, entre
o início de 2004 e a falência do Lehamn Brothers, foi de 439 pontos-base.
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ii) cerca de três quintos da entrada líquida de capitais durante o
boom descrito por Akyüz (2012) ocorreu quando a taxa de juros nos EUA estava em um patamar maior do que no período
de escassez de divisas, entre 1998 e 2002, sendo igual ao do
boom anterior, de 1991 a 1997.
A rápida retomada do fluxo de capitais para as economias subdesenvolvidas, após a crise internacional de 2008-2009, também é um
indicador de que houve mudança fundamental dos investidores em
relação a esses países. Nas crises da dívida e nas crises cambiais do
fim da década de 1990, a redução da taxa de juros nos EUA não foi
suficiente para induzir retomada do fluxo de capital.
Por outro lado, o forte aumento dos preços das matérias-primas
foi muito positivo para as contas externas de grande parte das regiões subdesenvolvidas – África, América Latina, Comunidade
dos Estados Independentes (CEI) e Oriente Médio. No entanto, o
superávit em conta-corrente no conjunto dos países subdesenvolvidos ocorreu bem antes da alta dos preços das matérias-primas.
Enquanto, desde 2000, o conjunto dos países subdesenvolvidos,
mesmo excluindo a China, registrou superávit em conta-corrente,
o índice de preços do FMI de commodities, se for deflacionado pelo
índice de preços ao consumidor dos EUA, só ultrapassou o valor
anterior à crise russa em 2005.
A hipótese fundamental deste artigo é de que o ajuste cambial,
ocorrido por causa da crise cambial do fim da década de 1990 e
início dos anos 2000, permitiu melhora generalizada do saldo em
conta-corrente dos países subdesenvolvidos, o que resultou em indicadores de solvência e de liquidez externos mais sólidos e na diminuição da restrição externa.8 Os países iniciaram o boom quando
8

Em termos regionais, apenas a Europa Oriental ficou excluída desse processo,
provavelmente como resultado dos efeitos da entrada de muitos países da região
na União Europeia em 2004.

214

Revista do BNDES 43, junho 2015

conseguiram resolver suas crises, por meio da redução do déficit
externo e da geração de superávit. Economias industrializadas da
Ásia, como Coreia do Sul e Malásia, ajustaram mais rapidamente a
conta-corrente e, por isso, iniciaram o período de crescimento econômico acelerado mais cedo. Os exportadores de matérias-primas
e/ou com baixo nível de exportações sobre o PIB, como Indonésia
e países da América Latina, levaram mais tempo para ajustar as
contas externas, porque foi necessário haver forte queda das importações para que obtivessem resultados positivos em conta-corrente
nesses países. É preciso observar que os preços das matérias-primas
mantiveram-se baixos até 2003. O boom em outras economias,
como Argentina e Turquia, iniciou mais tarde porque suas crises
cambiais só vieram a ocorrer em 2001. E, como será discutido posteriormente, o México, um país que não sofreu crise cambial entre
1997 e 2002, não participou do boom dos anos 2000.
Crises cambiais tendem a provocar ajustes nas contas externas.
Mas algumas características específicas do período permitiram
que os ajustes fossem generalizados, grandes e prolongados, de tal
modo que esse quadro possibilitou o maior boom já ocorrido nos
países subdesenvolvidos.
Em primeiro lugar, a combinação de aumento do déficit em conta-corrente dos EUA e da estagnação do superávit japonês foi fundamental para o sucesso dos esforços das economias emergentes em
reduzir seu déficit em conta-corrente. Deve-se observar que o saldo
em conta-corrente do mundo é igual a zero. Portanto, não é possível
que todos os países realizem ajustes em suas contas externas. Em
muitos deles, a sincronização dos ajustes das contas externas é um
problema essencial de crises internacionais e regionais, pois o resultado seria basicamente desvalorizações competitivas e menor crescimento econômico. É muito importante que os países emissores de
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moeda internacional – no caso atual, os EUA – ampliem o déficit,
permitindo minimizar o custo para os deficitários.9
Como se pode observar no Gráfico 2, por causa do crescimento
econômico, da valorização do dólar e do menor crescimento do resto
do mundo, os EUA aumentaram significativamente seu déficit durante a crise da dívida dos anos 1980 e durante as crises cambiais do fim
dos anos 1990 e início dos anos 2000. No entanto, grande parte desse
aumento do déficit dos EUA nos anos 1980 foi absorvida pelo aumento do superávit japonês, enquanto, no fim dos 1990, manteve-se praticamente estagnado. O motivo para os diferentes comportamentos dos
superávits é a trajetória do market-share das exportações manufaturadas do Japão no mercado mundial: na primeira metade da década
de 1980, há um aumento da proporção do Japão nas exportações industriais; a partir de então, há uma queda contínua, o que leva a uma
situação em que, mesmo com a demanda interna japonesa estagnada,
não haja aumento do superávit externo.10
9

10

Antes da crise de 2008-2009, era comum entre economistas, como Obstfled
e Rogoff (2005), classificar o grande déficit externo dos EUA como um fator de risco para a economia mundial: quando os EUA tivessem de ajustar o
déficit externo, a economia dos EUA teria de promover forte desvalorização e
depreciação do câmbio, o que afetaria a economia mundial (hard landing). No
entanto, após a crise de 2008-2009, essa tese perdeu muita força porque, com
uma combinação de fatores negativos – crise do subprime, extrema fragilidade
do sistema financeiro dos EUA, pouca atratividade de investimentos no país e
menor demanda externa –, o governo dos EUA pôde promover forte e imediata
queda da taxa de juros e expansão do déficit fiscal e, mesmo assim, o dólar se
valorizou. É difícil imaginar um teste de estresse mais forte do que este para
verificar a hipótese de autores como Serrano (2004), de que o déficit externo
dos EUA é sustentável porque suas importações e obrigações externas estão
denominadas em dólar.
A não ser que haja indicação em contrário, os dados de comércio mundial de
serviços, de matérias-primas e de produtos industriais foram coletados no
site da Organização Mundial do Comércio (OMC), na aba de séries temporais
(<http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramSeries.aspx?Lan
guage=E>).
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Gráfico 2

Saldo em conta-corrente do Japão e déficit dos EUA,

deflacionados pelo índice de preços ao consumidor dos EUA
de 2014 (em US$ bilhões)
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Fonte: FMI (2014) – World Economic Outlook Database Oct. 2014.

Em segundo lugar, houve significativo aumento da participação
dos países subdesenvolvidos nas exportações mundiais de bens industriais. Entre 1993 e 2005, as exportações industriais desses países aumentaram, em média, 13,4% ao ano, enquanto as das nações
desenvolvidas foram de 7,5% ao ano. Tal diferencial de crescimento
permitiu que esses países ampliassem sua participação nas exportações mundiais de manufaturados de 17% em 1993 para 28% em
2005. Cerca de dois terços desse aumento deve-se à China. Contudo, a partir do fim da década de 1990, o fenômeno de aumento da
participação do mundo subdesenvolvido nas exportações se generalizou para fora da Ásia (Tabela 1). À exceção do México, todas as
regiões subdesenvolvidas – Ásia em desenvolvimento, CEI, Oriente
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Médio, Américas do Sul e Central e África11 – tiveram um aumento
maior das exportações do que os países desenvolvidos.
Tabela 1

Exportações de bens industriais por continentes/regiões
Continentes/
regiões
Ásia em
desenvolvimento
CEI
Subdesenvolvidos

Crescimento
(%)

Exportações
em 2000
(US$ milhões)

Exportações
em 2006
(US$ milhões)

507.632

1.370.511

170

43.021

105.984

146

859.906

2.009.908

134

Oriente Médio

61.763

138.158

124

Américas do Sul e
Central

72.957

141.893

94

37.424

71.165

90

Europa

África

2.124.864

3.890.313

83

Desenvolvidos

4.287.472

6.836.743

59

18.589

28.592

54

Japão e Tigres
Asiáticos

888.377

1.312.694

48

México

138.635

189.165

36

824.548

1.043.935

27

Austrália e Nova
Zelândia

EUA e Canadá

Fonte: Organização Mundial do Comércio (OMC).

O aumento das exportações de bens industriais, aliado à queda/estagnação das importações, possibilitou melhora generalizada nas contas externas dos países subdesenvolvidos, a despeito
11

A OMC não divulga os dados da Europa Oriental. CEI compreende as repúblicas da ex-União Soviética, com exceção dos países bálticos. Apesar de a
Geórgia não pertencer mais à CEI desde 2008 e a Ucrânia e o Turcomenistão
não terem aderido oficialmente, todos esses países são classificados pelo FMI
como dentro da CEI. Por isso, neste texto fez-se o mesmo.
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da deterioração dos termos de troca dos países exportadores de
matérias-primas. O principal indicador da melhora da solvência externa do mundo subdesenvolvido foi a redução do déficit em conta-corrente e, posteriormente, a obtenção, de maneira inédita, de
elevados superávits em conta-corrente no conjunto do mundo subdesenvolvido (Gráfico 3).
Gráfico 3

Saldo em conta-corrente e variação das reservas do mundo
subdesenvolvido (em % do PIB)
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Fonte: FMI (2014) – World Economic Outlook Database Oct. 2014.

Em terceiro lugar, a combinação da bem-sucedida estratégia
chinesa de crescimento acelerado com o surgimento de um círculo virtuoso na economia internacional explica o principal diferencial desse ciclo econômico, que é a ampliação do superávit em
conta-corrente no momento de maior crescimento econômico já registrado no conjunto das economias dos países subdesenvolvidos.
Em geral, espera-se que, tão logo os países recuperem seu crescimento econômico, haja deterioração da conta-corrente, por causa da
expansão das importações.
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O motivo para os países subdesenvolvidos combinarem, entre
2003 e 2007, aumento do superávit em conta-corrente com crescimento econômico acelerado foi o forte aumento do valor das exportações de bens. Em quase todas as regiões subdesenvolvidas, a
expansão das exportações acumulada em cinco anos foi maior do
que nos 22 anos anteriores. O caso mais extremo foi o da África,
cujas exportações aumentaram, entre 2002 e 2007, 201% (percentual
equivalente a 24,7% ao ano), enquanto de 1980 a 2002 o crescimento
foi de apenas 19% (0,8% ao ano).
O forte aumento das exportações é explicado principalmente
pelo aumento dos preços das commodities nesse período. O índice de preços de commodities do FMI aumentou 132% entre 2002
e 2007. Apesar de o FMI disponibilizar dados do índice geral de
commodities apenas a partir de 1992, é possível verificar que houve
redução significativa dos preços entre 1980 e 2002, haja vista que,
no período, houve queda de 30% no preço do petróleo, 36% no preço
de alimentos e bebidas e 26% no de metais.
Há diversas análises a respeito do superciclo das commodities.
O crescimento econômico chinês é apontado, em geral, como
o principal fator para o superciclo. O papel do consumo chinês
tem maior importância no preço dos metais, tendo em vista que
a participação do consumo chinês em metais é significativamente maior do que em alimentos e em petróleo. Segundo Cheung e
Mori (2007), entre 2001 e 2005, a China foi responsável por 88%
da variação mundial do consumo de zinco, 63% do níquel, 62% do
cobre e 46% do alumínio.
Por outro lado, deve-se destacar que o aumento também deve ser
explicado pelo lado da oferta: depois de mais de duas décadas de estagnação e queda nos preços das matérias-primas, a expansão da capacidade produtiva não estava preparada para atender prontamente
à demanda. Esse problema era maior na mineração e na extração de
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petróleo, pois os resultados de investimento em expansão só ocorrem depois de alguns anos.
Além do grande crescimento da China, no período, há uma
combinação de fatores positivos no cenário internacional que
se reforçam mutuamente: melhora das condições de solvência
e de liquidez, crescimento do PIB e do comércio mundial, aumento da demanda líquida por financiamento, maior eficiência
da desvalorização e diminuição da aversão a ela, financiamento externo mais barato, taxa de juros generalizadamente baixa,
elevação dos preços das matérias-primas. Em particular, para o
saldo em conta-corrente dos subdesenvolvidos, esse círculo virtuoso teve dois efeitos benéficos: (i) aumentou a demanda por
matérias-primas de países emergentes, além da China; (ii) elevou
as exportações de manufaturados das economias emergentes que
se destinam a outros emergentes. De acordo com a Organização
Mundial do Comércio (OMC), em 2002, em valor, as importações
de matérias-primas pelos países desenvolvidos foram 4,7 vezes
maiores do que as dos países em desenvolvimento, excluindo a
China. Essa diferença caiu para 4,0 em 2007 e para 2,7 em 2013.
A participação de países subdesenvolvidos nas exportações industriais aumentou em todas as regiões subdesenvolvidas, com exceção da CEI, o que é um demonstrativo do círculo virtuoso do
mundo subdesenvolvido: as exportações industriais da África para
países subdesenvolvidos aumentaram de 30% em 2002 para 34%
em 2007 e para 49% em 2012; as da Ásia passaram, respectivamente, de 30% para 37% e, depois, para 42%; as das Américas do
Sul e Central, de 34% para 51% e, posteriormente, para 56%; e as
do Oriente Médio, de 37% para 51% e, depois, para 54%. As exportações da CEI ficaram, no período, estáveis em 60%. O crescimento das exportações faz com que a taxa de crescimento do PIB
compatível com a obtenção de saldos externos positivos se eleve.
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Outro aspecto importante a ser destacado do círculo virtuoso é
que o fato de ser menos custoso obter superávit em conta-corrente
torna-o menos necessário, tendo em vista que o investidor aceitará
financiar países com moderados déficits em conta-corrente, porque espera que, caso se faça necessário, o país devedor conseguirá
rapidamente reverter esse déficit. Examinando essa situação de
outro ângulo, pelos indicadores de solvência externa, verifica-se
que, quanto mais alta é a taxa de crescimento das exportações,
maior é o déficit em conta-corrente considerado sustentável.12
Entre as quarenta maiores economias emergentes, que detêm
quase 95% do PIB do conjunto do mundo subdesenvolvido, apenas países que entraram na União Europeia sofreram deterioração em sua conta-corrente entre 2002 e 2007. Considerando a
relevância econômica dos países subdesenvolvidos, deve-se destacar que: 63% do PIB está em países que registraram superávit
em conta-corrente no período de 2003 a 2007; 8% fazem parte
da União Europeia; 12% podem ser denominados de deficitários
dinâmicos13 e apenas 7% do PIB está em países que tiveram déficit
superior a 2% do PIB.
O contraste é notável com os anos 1990, quando houve rápida deterioração da conta-corrente durante um boom econômico de menor
fôlego. Apesar dos problemas de uma explicação geral para países
12

13

“É de central importância para países que crescem incorrendo em déficits em
conta corrente que a taxa de crescimento de suas exportações seja suficientemente elevada para garantir a condição de estabilidade de Domar” [Medeiros e
Serrano (2001, p. 119)].
Foram definidos como deficitários dinâmicos países com déficits em conta-corrente e que apresentaram expansão superior a 7% ao ano do PIB entre 2002
e 2007 e que ganharam participação nas exportações mundiais. De acordo com
os indicadores de solvência externa, crescimento elevado do PIB e das exportações significa menor vulnerabilidade externa. Os deficitários dinâmicos são os
seguintes países: Índia, Vietnã, Turquia e Cazaquistão.
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com estruturas e estratégias de política econômica tão diversas, é
possível detectar três motivos mais frequentes para explicar o desempenho diferenciado do período: (i) forte aumento dos preços das
commodities; (ii) ampliação das exportações industriais; (iii) o fato
de não ter havido, pelo menos inicialmente, forte deslocamento da
elasticidade-renda das importações como havia ocorrido em muitos
países nos anos 1990.
Além do superávit em conta-corrente, é preciso destacar dois importantes indicadores externos que melhoraram significativamente
no período: (i) o acúmulo de reservas internacionais; e (ii) a redução
da relação dívida externa-exportações.

O desempenho econômico da América Latina
no período
O desempenho econômico da América Latina distingue-se do conjunto dos países emergentes por dois fatores principais: (i) a trajetória de uma parte significativa da região (México e América Central)
não pode ser considerada boom; (ii) mesmo a América do Sul não
se destaca tanto pelo crescimento econômico acelerado, mas pelo
processo de distribuição de renda e pela forte valorização da taxa
real de câmbio.14
Por outro lado, à exceção dessas duas diferenças, as principais
características, as causas e a cronologia do ciclo econômico da
14

Em geral, boom econômico está associado a crescimento econômico acelerado.
Contudo, deve-se observar que: (i) para os padrões históricos, o crescimento econômico da América do Sul entre 2004 e 2011 é relativamente elevado;
(ii) boom também está associado à expansão do comércio internacional de bens
e serviços e valorização de ativos nacionais.
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América do Sul são incrivelmente similares ao que ocorreu no conjunto dos países subdesenvolvidos.
Em linhas gerais, a cronologia é a mesma entre os países da América do Sul e o conjunto do mundo subdesenvolvido:
i)

crises cambiais no fim da década de 1990 e começo dos
anos 2000;

ii) ajuste na conta-corrente em período de termos de troca desfavoráveis a exportadores de matérias-primas;
iii) combinação inédita de retomada vigorosa do crescimento
econômico com continuação da melhora da conta-corrente;
iv) piora da conta-corrente, mesmo com termos de troca muito
favoráveis;
v) reação surpreendentemente positiva à crise internacional de
2008-2009;
vi) fim do boom, em virtude de fatores internos e externos.
É interessante notar que o México é um caso paradigmático de
país que contraria diametralmente o boom ocorrido nos países em
desenvolvimento. Cronologicamente:
i)

não houve crise cambial no México no fim dos anos 1990 e
início dos anos 2000;

ii) não houve ajuste da conta-corrente nem aceleração no crescimento das exportações;
iii) o PIB do México continuou a crescer a taxas tão baixas quanto nas décadas de 1980 e 1990 (Tabela 1); e
iv) o déficit em conta-corrente se manteve estável em todo o período e não houve desaceleração do crescimento entre 2011
e 2012.
Como já mencionado, a relação entre a crise cambial e o
boom econômico não é apenas cronológica, e há uma relação de
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causalidade bastante intricada. É a crise cambial que, por meio da
desvalorização das moedas e da queda do crescimento econômico, permitiu ajuste na conta-corrente. O forte alívio na restrição
externa – que, no início, foi resultado, basicamente, dos saldos
externos positivos – foi um motor fundamental para o crescimento
econômico acelerado entre 2003 e 2007 e, posteriormente, para a
resistência desses países à crise internacional. Deve-se observar
que, na América Central, tal como ocorreu em outras economias,
o alívio na restrição externa permitiu a aceleração do crescimento,
apesar de não ter havido melhora no saldo em conta-corrente. Isso
é uma demonstração de que o aumento do financiamento externo
a partir de 2004 também foi importante para explicar a aceleração do crescimento no período, como observaram Akyüz (2012) e
Frenkel e Rapetti (2011).
Tabela 2

Mediana de indicadores econômicos (em %)
Região

Crescimento (% a.a.)

Conta-corrente (% do PIB)

19802003

20042011

20122014

19802003

20032007

20122014

América
do Sul

2,8

5,3

4,3

(2,6)

1,7

(2,3)

México

2,7

2,7

2,7

(2,0)

(1,1)

(1,6)

América
Central e
Caribe*

2,1

3,5

3,7

(4,6)

(4,7)

(5,9)

Fonte: FMI (2014) – World Economic Outlook Database Oct. 2014.
*

Inclui apenas os dados de países da região com população superior a

quinhentos mil habitantes; o FMI não fornece dados de Cuba.
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O boom na América do Sul: aceleração do crescimento
com distribuição de renda
A principal característica do boom recente na América do Sul foi
a combinação do crescimento econômico associado à distribuição
de renda. De 1980 a 2003, o crescimento econômico da América
do Sul foi de 2,8% ao ano e, de 2004 a 2011, foi de 5,3% ao ano.
Segundo Tsounta e Osueke (2014), enquanto, no conjunto de países
desenvolvidos e em quase todas as outras regiões subdesenvolvidas,
houve aumento da desigualdade de renda nos anos 2000, em todos
os países da América do Sul analisados, houve redução do índice
de Gini.15 Resultou da aceleração do crescimento econômico e da
melhor distribuição de renda uma significativa redução da pobreza.
De acordo com Cepal (2012), a proporção de pobres na América
Latina caiu de 43,9% em 2002 para 29,4% em 2011 e a de indigentes
de 19,3% para 11,5% no mesmo período. O resultado na América
do Sul é melhor do que no resto da América Latina, tendo em vista:
(i) que a redução da pobreza no México e nos países da América
Central, com exceção do Panamá e de Honduras, foi significativamente menor do que a média da América Latina; e (ii) que aumentou
a proporção de indigentes no México, um país que detém 63% da
população latino-americana fora da América do Sul (ver Tabela 3).
Há uma notável relação entre as condições econômicas e a melhora dos indicadores sociais na região. Em primeiro lugar, o alívio
da restrição externa permitiu maior autonomia para a execução de
políticas sociais eficientes, como os programas de transferência de
renda. Em segundo lugar, o maior crescimento econômico, combinado com a valorização da taxa de câmbio, possibilitou redução
do índice de desemprego e elevação do salário real. Em terceiro
15

Guiana e do Suriname são os únicos países sul-americanos cujos dados não são
apresentados no artigo.
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lugar, o crescimento econômico tem sido liderado pelo consumo das
famílias, com a melhora da distribuição de renda desempenhando
importante papel. Apesar da relevância das condições econômicas
para a redução da pobreza, da desigualdade e da ampliação das
políticas sociais, os fatores políticos também tiveram importância
nesse processo.
Tabela 3

Proporção de pobres e indigentes em 18 países
latino-americanos (em %)
Países

Em torno de 2002

Em torno de 2010

2011

Ano Pobreza Indigência Ano Pobreza Indigência Ano Pobreza Indigência
Argentina

2004

34,9

14,9

2010

8,6

2,8

2011

5,7

1,9

Bolívia

2002

62,4

37,1

2009

42,4

22,4

…

...

...

Brasil

2001

37,5

13,2

2009

24,9

7,0

2011

20,9

6,1

Chile

2000

20,2

5,6

2009

11,5

3,6

2011

11,0

3,1

Colômbia

2002

49,7

17,8

2010

37,3

12,3

2011

34,2

10,7

Equador

2002

49,0

19,4

2010

37,1

14,2

2011

32,4

10,1

Paraguai

2001

61,0

33,2

2010

54,8

30,7

2011

49,6

28,0

Peru

2001

54,7

24,4

2010

31,3

9,8

2011

27,8

6,3

Uruguai

2002

15,4

2,5

2010

8,6

1,4

2011

6,7

1,1

Venezuela

2002

48,6

22,2

2010

27,8

10,7

2011

29,5

11,7

Costa Rica

2002

20,3

8,2

2010

18,5

6,8

2011

18,8

7,3

El Salvador 2001

48,9

22,1

2010

46,6

16,7

...

...

...

Guatemala 2002

60,2

30,9

2006

54,8

29,1

...

...

...

Honduras

77,3

54,4

2010

67,4

42,8

...

...

...

2002

México

2002

39,4

12,6

2010

36,3

13,3

...

...

...

Nicarágua

2001

69,4

42,5

2009

58,3

29,5

…

...

...

Panamá

2002

36,9

18,6

2010

25,8

12,6

2011

25,3

12,4

República

2002

47,1

20,7

2010

41,4

20,9

2011

42,2

20,3

Dominicana

Fonte: Cepal (2012).
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As crises cambiais afetaram, de maneira expressiva, as economias sul-americanas no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000.
As duas maiores economias da região – Brasil e Argentina – sofreram crises cambiais particularmente fortes. Pela relevância do Brasil
e da Argentina sobre os outros membros do Mercosul, as moedas do
Paraguai e do Uruguai também apresentaram expressiva desvalorização nesse período. Nos países do Mercosul, entre 1998 e 2002 o
dólar médio valorizou entre 103% no Uruguai e 220% na Argentina.
Contudo, o fenômeno da desvalorização das moedas sul-americanas
não ficou restrito aos países do Mercosul. Todos os países da região, à exceção do Equador, apresentaram aceleração na taxa de
desvalorização de sua moeda nesse período. Em alguns, a desvalorização ocorreu mais cedo – Colômbia (1997) e Peru (1998) – e, em
outros, mais tarde – Venezuela (2002). O Equador optou por evitar
a desvalorização por meio da dolarização de sua economia, uma
medida que, vista em retrospecto, pode ser muito criticada. Mas
aderir ao câmbio flexível, naquele período, era considerado arriscado para a estabilidade monetária. Alguns países, como Peru, Bolívia
e Guiana, registraram desvalorizações pequenas, enquanto a moeda
do Suriname, na média do ano de 2002, valia quase seis vezes menos dólares do que em 1997.
Em relação à taxa real, todos os países da América do Sul, com
exceção da Venezuela, registraram desvalorização de sua moeda
em relação ao dólar entre 1998 e 2002. Como se observa no Gráfico 4, a desvalorização média das moedas da região foi bastante significativa.16
Como já mencionado, em um período de deterioração dos termos
de troca, o ajuste na América do Sul no início dos anos 2000 ocorreu basicamente por meio da contração das importações.
16

Foi calculada a média simples.
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Com o notável aumento dos preços das matérias-primas a partir
de 2003, os termos de troca tornaram-se bastante favoráveis à América Latina. Além disso, a taxa de câmbio desvalorizada e a própria
recuperação dos vizinhos levaram a uma ampliação significativa
das exportações de manufaturados. O resultado é que, em 2008, as
exportações de bens foram 331% maiores do que em 2002.
Gráfico 4

Variação média da taxa de câmbio anual nos países da
América do Sul (em % a.a.)
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Fonte: FMI (2014) – World Economic Outlook Database Oct. 2014.

O forte aumento das exportações é fator fundamental para o
grande alívio na restrição externa da região. Esse alívio refletiu-se
na valorização cambial, na aceleração do crescimento econômico,
na maior autonomia da política econômica e na acumulação de reservas e esteve muito relacionado à diminuição inédita da pobreza,
da miséria e da desigualdade.
Como já dito, a melhor distribuição de renda na América do
Sul só pode ser entendida pela combinação de fatores políticos e
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econômicos. A democratização revelou-se fundamental para aumentar o poder da população mais pobre. Na maioria dos países da
América do Sul, esse processo ocorreu em meados da década de
1980. Contudo, nas duas primeiras décadas do período democrático,
não foi constatada redução da pobreza na América Latina. Na década de 1980, a esperança de se implantarem políticas redistributivas
com a redemocratização foi minada pela forte restrição externa e a
aceleração inflacionária. Na década de 1990, mostrou-se ilusória a
ideia de que o fim da inflação alta, a privatização, a abertura da
economia e as outras reformas de mercado necessariamente iriam
promover uma grande redução da pobreza na região. Como mencionado anteriormente, em 2002, a proporção de pobres na América Latina era um pouco maior do que depois das crises cambiais
do fim dos anos 1990 e início dos 2000. Além disso, mesmo nas
estatísticas oficiais que subestimam o nível de desocupação, a taxa
de desemprego estava na casa de dois dígitos na maioria dos países. As exceções eram: Chile (9,8%); Bolívia (8,7%); Peru (9,4%);
e Equador (8,6%). É interessante notar que, com exceção do Chile,
os outros países estão entre os que apresentam maior pobreza na
região. É nesse contexto – de aumento de desemprego e de queda do
salário real – que são eleitos governos com plataformas de recomposição do salário real, de ampliação do emprego e dos gastos sociais
em praticamente todos os países da região.
Foram as seguintes condições macroeconômicas que permitiram
a redução do desemprego, bem como o aumento do salário real e dos
gastos sociais:
i)
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a valorização cambial possibilitou que a ampliação do salário
real não provocasse aceleração da inflação em um período de
alta nas cotações internacionais de alimentos e combustíveis;
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ii) a menor pressão cambial proporcionou a redução sustentada
da taxa de juros, o que levou à ampliação do crédito ao consumidor; e
iii) o crescimento econômico permitiu a ampliação do emprego
e dos gastos sociais.
Entre 2002 e 2010, a despeito da crise internacional, em todos os
países da América do Sul houve queda na taxa de desemprego. Essa
queda é maior nos países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai,
Uruguai e Venezuela), onde a taxa cai para cerca da metade.17 De
acordo com Cepal (2012), os gastos públicos em proporção do PIB
na América Latina aumentaram de 14,8% no biênio de 2001 e 2002
para 18,2% no biênio de 2009 e 2010.
Em média, em 2007, as moedas dos países sul-americanos estavam 28% mais valorizadas do que em 2002 (Gráfico 4). Em geral,
o grau de valorização esteve dependente das políticas monetárias e
cambiais. A Argentina, por exemplo, optou por uma política monetária mais expansiva e por manter a taxa nominal de câmbio estável.
A Argentina utiliza forte controle e/ou subsídios de preços de bens e
serviços de consumo popular para compensar o fato de suas moedas
não se terem valorizado em termos nominais no período. Entretanto, o aspecto negativo da valorização cambial e de se ter utilizado o
câmbio como instrumento fundamental para a política de valorização real do salário foi a perda da competitividade industrial, o aumento da dependência das exportações de commodities e a elevação
do coeficiente de importação e do déficit de rendas e de serviços.
Entre 2005 e 2011, se for excluído o comércio intrarregional,
verifica-se que as Américas do Sul e Central perderam 19% do
17

A redução nos países do Mercosul varia de uma queda de 42% no Brasil a uma
queda de 65% na Argentina.
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market-share nas exportações mundiais de manufaturados.18 Se for
excluído o Brasil, a queda é um pouco menor (14%). Nesse período,
o déficit de manufaturados quadruplicou, enquanto o valor das exportações industriais aumentou apenas 50%, e parte desse aumento
resultou do efeito preço. Se for excluído o comércio intrarregional,
observa-se que a participação dos manufaturados nas exportações
totais da região caiu de 33% para 18%. A diferença entre o saldo em
conta-corrente e a balança comercial passou de um saldo positivo
de US$ 25,4 bilhões em 2005 para um déficit de US$ 66,3 bilhões
em 2011, o que é mais um demonstrativo da rápida deterioração
das outras rubricas do balanço em transações correntes, que são,
respectivamente balança de rendas, de serviços e de transferências
unilaterais.19 Com o forte aumento do déficit no comércio de manufaturados e nas outras rubricas das transações correntes, a região ficou fortemente dependente dos elevados preços das matérias-primas
para impedir um déficit em conta-corrente de grandes proporções.
O resultado disso foi que a América do Sul passou a apresentar
déficits em conta-corrente a partir de 2008, a despeito dos termos
de troca extremamente favoráveis à região. E essa piora nos indicadores estruturais das contas externas é fundamental para explicar o
fim do boom em um contexto internacional menos favorável.

18

19

Apesar de esta seção discutir apenas a América do Sul, é possível apresentar os
dados conjuntos dos países das Américas do Sul e Central, tendo em vista que
cerca de três quartos das exportações da região vêm da América do Sul.
Deve-se lembrar que essa diferença foi obtida com duas fontes distintas: o
World Economic Outlook e Data Template on International Reserves and
Foreign Currency Liquidity. Ambas as fontes são do FMI.
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O caso do México
A crise cambial no México ocorreu antes, em 1994-1995. Esse é
um dos motivos pelos quais o país passa relativamente incólume
pela sucessão de crises asiática, russa e brasileira. Afinal, o ajuste – na conta-corrente e no dinamismo das exportações – já tinha
ocorrido. Enquanto a maioria das economias da América do Sul20
teve uma desvalorização real em relação ao dólar superior a 20%,
a moeda mexicana se valorizou levemente, em termos reais, entre 1998 e 2002. Além disso, a taxa de crescimento econômico do
México praticamente não se alterou no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. A consequência foi a manutenção de déficits
em conta-corrente em níveis moderados naquele país. Entre 2003 e
2007, em média, o déficit em conta-corrente do México foi de 1,1%
do PIB, um pouco menor do que a média das décadas de 1980 e
1990, que correspondeu a 2,0% do PIB (Tabela 2).
Além disso, as exportações mexicanas apresentaram baixo dinamismo nos anos 2000 até a crise de 2008. Isso ocorreu por três
motivos principais: (i) a proporção das matérias-primas – as quais
aumentaram muito de preço no período – em sua pauta de exportações é significativamente menor do que nos países sul-americanos;
(ii) o país continua excessivamente dependente das exportações
para os EUA, e as importações para os EUA foram sensivelmente
menos dinâmicas do que no restante do mundo; e (iii) o país sofreu
com a forte concorrência da China. O resultado disso é que, de 2000
a 2008, as mexicanas cresceram apenas 75%, valor bem menor do
que a expansão das sul-americanas (324%).
Com o baixo crescimento das exportações e o período tendo iniciado com moderados déficits em conta-corrente, só seria possível
20

As exceções são as Guianas, Venezuela, Equador e Bolívia.
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a economia crescer de modo acelerado com um forte processo de
substituição de importações e/ou uma ampliação significativa no
déficit em conta-corrente. Nada disso ocorreu. E o México foi, entre
as vinte maiores economias emergentes do mundo, a que teve a menor taxa de crescimento no período do superboom dos emergentes.
Entre 2004 e 2011, a expansão média do PIB do México foi de 2,7%
ao ano, uma taxa tão reduzida quanto nas décadas de 1980 e 1990
(2,7% ao ano).
Por outro lado, deve-se destacar que, ao contrário do que ocorreu
na América do Sul, no período de 2003 a 2012 no México não houve deterioração do saldo em conta-corrente. Atualmente, o déficit
em conta-corrente em proporção do PIB no México está abaixo dos
países da América do Sul. Se forem excluídas a Argentina e a Venezuela, países com acesso muito limitado ao mercado de capitais
internacional, a diferença entre México e América do Sul é ainda
maior. Além disso, deve-se destacar que, desde 2006, o crescimento
das exportações de manufaturados do México é maior do que a do
restante da América Latina, a despeito de o mercado dos EUA estar crescendo menos do que a média mundial.21 Por isso, é possível
concluir que, atualmente, as condições estruturais para a expansão
econômica do México são melhores do que na América do Sul. A
principal diferença que explica isso é a diferente trajetória da taxa
de câmbio das moedas sul-americanas e do México. Enquanto as
primeiras apresentaram forte apreciação real, a do México se desvalorizou nesse período. Além disso, o aumento do custo de produção
de manufaturados na China – advindo da combinação de maiores
salários, elevado frete marítimo, valorização cambial e protecionismo – é muito favorável ao México.
21

De acordo com dados da OMC, entre 2005 e 2013 as exportações das América
do Sul e Central aumentaram 52% contra 73% do México. Essa diferença é
ainda maior no caso do mercado dos EUA – respectivamente, 12% e 60%.
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O desempenho econômico da América Central
Ao contrário do que ocorreu na América do Sul, os países da América Central, à exceção da República Dominicana e do Haiti, continuaram a registrar déficits em conta-corrente no período entre 2002
e 2004. Em 2003, a República Dominicana registrou significativa
crise cambial. A moeda do país perdeu mais da metade de seu valor, e o PIB sofreu uma pequena retração naquele ano. Em razão
dessa crise cambial, a República Dominicana apresentou elevado
e recorde superávit em conta-corrente em 2003 e em 2004. O Haiti
passou por uma crise cambial no período de 2001 a 2003 – combinando também expressiva depreciação de sua moeda e retração do
PIB –, com consequente redução do déficit em conta-corrente. As
economias de outros países da região, como Costa Rica e Panamá,
apesar de não sofrerem crises cambiais, tiveram significativa desaceleração no início dos anos 2000. Apesar disso, não houve alteração significativa no saldo em conta-corrente na região.22
Tabela 4

Indicadores econômicos dos países da América Central
de 2003 a 2012
País

Belize
Costa Rica
República
Dominicana
El Salvador

Inflação ao
consumidor
(% a.a.)

Crescimento
do PIB
(% a.a.)

Contacorrente
(% do PIB)

2,5
9,5
13,0

3,6
4,9
5,0

(8,0)
(5,0)
(3,3)

3,8

1,9

(4,3)

Variação
da taxa de
câmbio
(% a.a.)
0,0
2,3
3,6

0,0
(Continua)

22

No Panamá, o déficit em conta-corrente caiu significativamente em 2001 e
2002. Contudo, diferentemente do que ocorreu na América do Sul, voltou a um
patamar superior a 4% do PIB em 2003.
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(Continuação)
País

Inflação ao
consumidor
(% a.a.)

Crescimento
do PIB
(% a.a.)

Contacorrente
(% do PIB)

Guatemala
6,5
3,5
(3,6)
Haiti
13,9
0,9
(1,8)
Honduras
7,1
4,3
(6,9)
Nicarágua
9,3
3,4
(12,9)
Panamá
3,7
8,0
(7,5)
Mediana
7,1
3,6
(5,0)
Fonte: FMI (2014) – World Economic Outlook Database Oct. 2014.

Variação
da taxa de
câmbio
(% a.a.)
(0,1)
0,6
1,5
5,0
0,0
0,6

A América Central e o Caribe não foram beneficiados pela alta
dos preços das matérias-primas nem pela aceleração do crescimento
das economias emergentes, haja vista que a região é importadora
líquida de matérias-primas e é muito dependente do crescimento econômico dos EUA. Por outro lado, o aumento do financiamento
externo revelou-se útil para a aceleração do crescimento econômico
na região.
Descrever o desempenho econômico da América Central no período não é uma tarefa fácil, tendo em vista que há limitado sincronismo do crescimento econômico entre os países da região. De
modo geral, pode-se afirmar que o boom na região começou mais
tarde, em 2005. Entre 2005 e 2007, quatro países da região apresentaram crescimento médio superior a 6% ao ano: Panamá, República
Dominicana, Honduras e Costa Rica. Em Belize, ao contrário, o
boom econômico terminou em 2003.23 Os outros países da região,
apesar de acelerarem o crescimento econômico, apresentaram uma
expansão baixa (Haiti e El Salvador) ou moderada (Nicarágua
e Guatemala).
23

Entre 1999 e 2003, a economia de Belize se expandiu, em média, 8,2% ao ano.
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O fim do boom
Geralmente, os términos de booms econômicos são marcados por
crises, já que estes comumente acarretam aumento da vulnerabilidade econômica – bolhas de ativos, ampliação da alavancagem de
bancos, empresas e famílias, aumento do déficit em conta-corrente
nos países subdesenvolvidos – e também induzem adoção de
políticas monetárias mais restritivas em países desenvolvidos
[Medeiros (2008); Akyüz (2012)]. Entretanto, no atual boom econômico dos emergentes – em particular, o da América do Sul –,
isso não aconteceu: o declínio na taxa de crescimento econômico
e a reversão na tendência de valorização estão ocorrendo de modo
suave. Por isso, pode haver controvérsia a respeito do fim do boom.
Além disso, deve-se questionar até mesmo por que a crise de
2008-2009 não pode ser considerada o fim do boom, tendo em vista
que a interrupção do crescimento e a desvalorização foram muito
maiores a partir de setembro de 2008 do que em 2012.24 De toda
forma, deve-se lembrar de que:
i)

há uma retomada rápida e vigorosa do crescimento econômico – e da tendência de valorização do câmbio e de acumulação de reservas internacionais – a partir de meados de
2009; e

ii) a principal característica do superboom dos emergentes é o
desempenho diferenciado em relação aos países desenvolvidos e é exatamente no período de 2008 a 2010 que há maior
diferença entre os dois grupos de nações.
24

Akyüz (2012) defende que o boom teria terminado com a crise de 2008 e que,
já no primeiro semestre de 2009, teria iniciado um novo boom de commodities
e de fluxo de capitais para as economias emergentes. Essa interpretação leva à
conclusão de que ter-se-ia o período entre booms mais curto da história, uma
vez que a crise teve início nos países emergentes com a falência do Lehman
Brothers, em setembro de 2008.
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Os principais indicadores de que o boom na América do Sul está
no fim são: a desaceleração econômica e a reversão na tendência à
valorização das moedas e da acumulação de reservas. Em 2013, os
países da América Latina, excluindo o México, registraram, pela
primeira vez desde 2002, perda na quantidade de reservas.25 Nos
seis anos anteriores, o aumento médio do volume de reservas havia
sido de US$ 65,7 bilhões. É interessante notar o contraste com o
México, quando ficou praticamente inalterado o resultado absoluto em seu balanço de pagamentos: entre 2007 e 2012, a expansão
média anual das reservas foi de US$ 15,1 bilhões e, em 2013, foi de
US$ 13,2 bilhões.
Outra indicação de que o fim do boom foi suave é a ausência de
sincronismo na desaceleração econômica dos países da América do
Sul. Em alguns países, a desaceleração ocorreu em 2011 (Brasil);
em outros, em 2012 (Uruguai e Argentina); alguns em 2013 (Venezuela); e outros, ainda, em 2014 (Chile e Peru). Na Bolívia, não houve desaceleração econômica; ao contrário, em todos os anos, depois
de 2011, a taxa de crescimento econômico foi maior do que a média
do período de 2003 a 2010. Na Colômbia e no Equador, a desaceleração foi pequena, e a economia continuou a crescer acima de 4%
ao ano depois de 2012.
Tabela 5

Taxa de crescimento do PIB dos países sul-americanos
(em % a.a.)
País

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Argentina 9,0

8,9

9,2

8,4

8,0

3,1

0,1

9,1

8,6

0,9

2,9

(1,7)

Bolívia

2,7

4,2

4,4

4,8

4,6

6,1

3,4

4,1

5,2

5,2

6,8

5,2

Brasil*

1,2

5,7

3,2

4,0

6,0

5,0

(0,2)

7,6

3,9

1,8

2,7

0,2

(Continua)
25

O FMI fornece apenas os dados de reservas do conjunto da América Latina e de
alguns países, como o México.
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(Continuação)
País
Chile

Colômbia

Equador

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3,4

3,9

2,7

6,8

4,7
2,1

8,2

Paraguai

4,3

4,1

Uruguai

2,3

4,6

Peru

2,8

6,3

5,3

5,3

5,0

6,3

Venezuela (7,8) 18,3

10,3

6,8

5,8

5,2

6,7

6,9

4,8

5,4

4,4
7,5

4,1

9,9

3,2

3,5

2,2

6,4

8,5

9,1

8,8

5,3

6,5

6,4
7,2

(1,0) 5,7
1,7

5,8

5,5

4,2

2,0

4,0

6,6

4,0

4,7

4,8

(4,0) 13,1

4,3

(1,2) 13,6

4,0

7,3

3,7

0,6

1,0

2,4

3,5

8,5

8,4

(3,2) (1,5)

7,8

6,5

4,2

5,1

6,0
5,6

4,5

5,8

4,4

4,0
3,6

2,8

1,3 (3,0)

Fonte: FMI (2014) – World Economic Outlook Database Oct. 2014.
*
Os dados do Brasil foram substituídos pela nova série do IBGE.

Em relação à variação da taxa de câmbio nominal médio no ano,
os países também reverteram a tendência à valorização em anos distintos: em 2012 (Brasil e Uruguai) e em 2013 (Colômbia, Paraguai e
Peru). Nos últimos anos, a moeda da Bolívia se manteve estável em
relação ao dólar. E no Chile, apesar de a moeda ter iniciado a desvalorização em 2012, a desvalorização só foi significativa em 2014.
Embora na Venezuela e na Argentina, por todo o período, a moeda se
tenha desvalorizado nominalmente, essa desvalorização se acentuou,
de modo significativo, em 2013 (Venezuela) e em 2014 (Argentina).
Do ponto de vista teórico, o fim do boom dos emergentes reintroduziu a discussão sobre a importância de estratégias nacionais de
desenvolvimento versus condições sistêmicas para a aceleração do
crescimento na periferia.26 Durante o recente boom, o crescimento
26

Medeiros (1997) argumentou que, a partir de 1985, criou-se um contexto de uma
macroeconomia regional expansionista que fez com que os países do Sudeste
e do Leste Asiático apresentassem generalizadamente alto crescimento econômico, independentemente da estratégia de desenvolvimento nacional. No perío
do, países do Asean-4 (Malásia, Tailândia, Indonésia e Filipinas) registraram
taxas de crescimento das exportações e do PIB próximas às da China. Contudo,
a situação mudou, a partir de meados da década de 1990. E, principalmente
depois da crise asiática, os países do Asean-4 não conseguiram retomar taxas
elevadas de crescimento econômico, o que é uma evidência da importância da
estratégia de desenvolvimento nacional para a sustentação do crescimento acelerado no longo prazo.
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econômico foi generalizado, atingindo países com políticas e estruturas econômicas muito distintas, como Peru, Angola, Etiópia,
Índia e Vietnã, o que pode fortalecer a ideia de que não era necessário haver uma estratégia nacional de desenvolvimento para o
país obter crescimento econômico acelerado. Contudo, com o fim
do boom, países que deixaram suas contas externas se deteriorarem
tenderam a ser particularmente afetados pelas condições internacionais menos favoráveis.
O fim do boom dos países emergentes é sinalizado por dois eventos externos: a queda dos preços das matérias-primas e a “normalização” das condições monetárias nos EUA.
Quando, no fim de 2013, os EUA anunciaram a retirada gradual da compra de títulos, em um processo denominado de “FED
tapering”, houve pressão no mercado de juros futuros, porque o
FED se tornara o demandante fundamental de títulos públicos de
longo prazo nos EUA. Mesmo antes do início da diminuição das
compras de títulos, o anúncio de que isso aconteceria provocou um
aumento significativo da taxa de juros de longo prazo nos EUA: a
taxa de juros do título de dez anos passou de 1,8% ao ano, em média, em abril de 2013, para 2,9% ao ano, em dezembro daquele ano.
Como seria esperado, o anúncio da normalização das condições
monetárias teve significativo impacto sobre o mercado cambial nas
economias emergentes. Mishra et al. (2014) fizeram um estudo empírico com dados diários de 21 mercados emergentes para verificar
o impacto do anúncio e do início do tapering sobre o mercado cambial e de títulos dos países emergentes. O período analisado vai do
anúncio do tapering, em maio de 2013, aos três primeiros meses
do tapering, em março de 2014. O resultado revelou que o impacto
da retirada dos estímulos monetários nos EUA variou bastante, de
acordo com o nível da taxa de inflação e, principalmente, com os
indicadores das contas externas, saldo em conta-corrente, reservas
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internacionais, dívida denominada em moeda estrangeira e variação
do saldo em conta-corrente. Os dois últimos fatores mostraram-se
os mais importantes.
No entanto, ao contrário do que se poderia esperar, houve queda,
e não aumento, da taxa de juros de longo prazo quando o FED restringiu o programa de compra de títulos. Em janeiro de 2015, a taxa
de juros do título de dez anos foi, em média, de 2,0% ao ano. O motivo dessa contradição é que, no momento em que os EUA estavam
anunciando o fim de seu quantitative easing, outros bancos centrais
de países desenvolvidos estavam em processo de afrouxamento de
sua política monetária. A mais importante ação nesse sentido foi
realizada pelo banco central japonês (BoJ). Em abril de 2013, mês
anterior àquele em que o FED anunciou o tapering, o BoJ estava
iniciando seu próprio quantitative easing, no contexto de sua nova
política econômica, que foi apelidada de Abenomics, em referência
ao novo primeiro-ministro japonês, vencedor das eleições em dezembro de 2012. Desde então, em virtude do agressivo programa de
compra de títulos públicos de longo prazo por parte do BoJ, o dólar valorizou, em termos nominais, 50% em relação ao iene. Atual
mente, considerando o diferencial da taxa de inflação nos EUA e no
Japão, a taxa de câmbio do Japão está tão desvalorizada, em termos
reais, quanto estava na primeira metade da década de 1980, antes
do Acordo de Plaza. As taxas de juros de longo prazo no Japão estão em um nível extremamente baixo. Keynes defendia que o piso
para a taxa de juros de perpetuidades era de 2% ao ano, pois, caso
houvesse um aumento de apenas 1% na taxa de juros, o investidor
só recuperaria essa perda em 51 anos [Kregel (2000)]. Há mais de
12 meses, a taxa de juros dos títulos públicos de trinta anos do Japão
vem-se mantendo significativamente abaixo desse valor.
No Leste da Ásia, a desvalorização do iene tem induzido uma
guerra cambial que repercute na taxa de juros dos países [Roubini
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(2014)]. A Coreia do Sul tem liderado esse processo de redução de
taxa de juros e conseguiu reverter a tendência de valorização de sua
moeda em relação ao dólar. A moeda chinesa também não está mais
se valorizando e houve redução dos juros por causa da perspectiva
de menor crescimento da economia no país. O autor também cita
o afrouxamento da política monetária em outros países da região:
Taiwan, Cingapura e Tailândia.
Em meio a uma forte crise dos países periféricos da Zona do Euro
e com receio da deflação, o banco central europeu (ECB) adotou
algumas providências:
i)

em junho de 2014, tornou a taxa de juros nominal de depósitos negativa;

ii) reduziu a taxa de juros básica de 1,0% ao ano para 0,05% ao
ano entre julho de 2013 e setembro de 2014;
iii) iniciou o programa de compra de títulos de longo prazo dos
países da Zona do Euro.
Desde o início do estabelecimento da taxa de juros negativa pelo
ECB, o dólar já valorizou 20% em relação ao euro. Com pressão sobre suas moedas, no segundo semestre de 2014 dois bancos centrais
europeus, o da Suíça e o da Dinamarca, que tinham suas moedas
atreladas ao euro, também estabeleceram taxas de juros nominais
negativas. Neste ano, a Suécia aderiu ao grupo de países com taxas
de juros negativas. Com a combinação de afrouxamento monetário
nos outros países desenvolvidos e a perspectiva de aumento na taxa
de juros nos EUA, é generalizada a desvalorização da moeda dos
outros países desenvolvidos em relação ao dólar americano.
Sob pena de sofrer uma significativa perda de competitividade no
mercado mundial, o FED pode ser levado a adiar o aumento da taxa de
juros [Roubini (2014)]. Diversos autores, como Saccommani (2015),
denominam de “guerra cambial” essa competição entre bancos
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centrais para desvalorizar – ou evitar a valorização – de sua moeda por meio de políticas monetárias não convencionais. O contexto
mundial de forte queda dos preços das commodities, deflação em alguns países e baixa perspectiva de crescimento econômico, em um
ambiente sem coordenação internacional, acirra a guerra cambial.
Possivelmente, se a guerra cambial persistir, os bancos centrais terão de coordenar um aumento conjunto da taxa de juros, a fim de
evitar a ocorrência de uma nova bolha de ativos.
O efeito disso sobre os países emergentes, em geral, e os latino-americanos, em particular, é a manutenção de baixo custo de emissão da dívida externa. Embora o risco-país médio dos mercados
emergentes esteja maior do que o nível pré-crise, o custo médio de
emissão da dívida externa desses países está um pouco menor do
que naquele período, pois os juros futuros nos EUA caíram mais
do que o risco-país dos mercados emergentes subiu. Em outubro
de 2014, o Embi+ médio foi de 3,4 pontos percentuais, enquanto a
taxa de juros de dez anos nos EUA ficou em 2,3% ao ano. Em 2007,
esses valores eram, respectivamente, 1,8% e 4,5%. Deve-se ainda
acrescentar que parte significativa do aumento do risco-país médio
dos emergentes é resultado do forte aumento de alguns países específicos, como a Venezuela. Atualmente, a maioria das economias
emergentes, como México e Peru, apresenta um custo de emissão
de dívida externa de dez anos menor do que o do governo dos EUA
em 2007 para títulos de mesmo prazo.
Em resumo, as taxas de juros de curto e longo prazo nos países
desenvolvidos foram importantes para evitar a ocorrência de crises
cambiais nos países subdesenvolvidos que não enfrentaram algum
problema específico no financiamento externo. A entrada líquida de
capitais para a América Latina continuou elevada. O problema foi
que, mesmo com a reversão da tendência à valorização cambial e com
a desaceleração econômica, o déficit em conta-corrente na América
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Latina, principalmente na América do Sul, aumentou significativamente nos últimos anos. Dessa forma, o fim do boom deve ser explicado pela deterioração da conta-corrente na América do Sul, a qual
ocorreu pela combinação da queda dos preços das matérias-primas
e da deterioração dos indicadores estruturais das contas externas.
Até recentemente, os preços das matérias-primas vinham caindo
aos poucos. Contudo, a partir do fim de 2013, a queda dos preços
das commodities se acelerou. Entre dezembro de 2013 e janeiro de
2015, o índice de preços das commodities, excluindo o petróleo, caiu
13%, e o preço do barril do petróleo Brent caiu 55%. No entanto, deve-se acrescentar que a reversão da tendência de valorização
cambial e a desaceleração da economia ocorreram antes do processo de queda mais rápida dos preços das matérias-primas. De qualquer forma, o mais importante – para os países latino-americanos
exportadores líquidos de matérias-primas – é a reversão da tendência de alta nos preços. Em face do baixo dinamismo das exportações
industriais e do já elevado déficit em conta-corrente, para manter o
boom econômico nesses países, era necessária a manutenção da tendência de crescimento do preço das matérias-primas, e não apenas
a manutenção em um patamar elevado. A perspectiva de continuação da trajetória de crescimento nos preços das matérias-primas é
considerada bastante improvável, pois o sobrelucro dos produtores
de matérias-primas por tempo prolongado provocou um grande volume de investimentos para a expansão da oferta desses países, havendo fortes indícios de redução no ritmo de expansão da demanda
chinesa por esses bens.
O fator principal para o fim do boom nos países da América do
Sul foi a deterioração dos indicadores de restrição externa: forte
aumento da renda líquida enviada ao exterior, do déficit de manufaturados e de serviços. Quando os preços das matérias-primas
batiam recordes, o superávit em commodities compensava parte
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significativa dos déficits nas outras balanças da conta-corrente.
A partir de 2011, isso deixou de ocorrer. De acordo com dados da
OMC e do FMI, entre 2003 e 2011 o superávit das Américas do
Sul e Central em matérias-primas aumentou de US$ 83 bilhões
para US$ 298 bilhões; o déficit em manufaturados passou de
US$ 51 bilhões para US$ 324 bilhões; o déficit em serviços aumentou de US$ 2 bilhões para US$ 40 bilhões; e a renda líquida enviada
para o exterior passou de US$ 23 bilhões para US$ 86 bilhões.27
Entre 2011 e 2013, todas essas balanças se deterioraram.

Conclusão
Entre 2003 e 2012, o crescimento das economias do mundo subdesenvolvido foi inédito não só pela taxa média, mas também por sua
generalidade e por não ter vindo acompanhado de expansão nos
países desenvolvidos.
Este trabalho propôs-se a entender o ciclo econômico da América
Latina nos últimos 12 anos: (i) pela comparação com o boom econômico do conjunto dos países subdesenvolvidos; e (ii) pela divisão da
América Latina em três sub-regiões.
O México foi um caso paradigmático de um país que contrariou
os fatos estilizados desse boom: não houve ajuste da conta-corrente
entre 1997 e 2002; antes e durante a maior parte do boom, as exportações mexicanas tiveram uma expansão bem menor do que a do
restante do mundo subdesenvolvido; não houve aceleração do crescimento econômico; ao longo de todo o período, o México registrou
déficit em conta-corrente; o peso mexicano desvalorizou durante o
27

A OMC fornece os dados agregados da América do Sul e Central da balança
de matérias-primas, de manufaturados e de serviços e o FMI da renda líquida
enviada ao exterior da América Latina, o que inclui o México, como um todo.
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boom e não houve piora dos indicadores externos do México a partir
de meados dos anos 2000.
Na comparação com o conjunto dos países subdesenvolvidos,
a América Central é um caso intermediário: houve aceleração
na taxa de crescimento a partir de 2003, contudo, este continuou
relativamente reduzido;28 o déficit em conta-corrente permaneceu
elevado; a região se beneficiou do boom dos emergentes, principalmente via maior disposição ao financiamento externo a países subdesenvolvidos.
O ciclo econômico da América do Sul se diferencia do boom do
conjunto dos países subdesenvolvidos por duas características principais: (i) ter uma taxa de crescimento econômico menor; e (ii) ter
experimentado um processo de distribuição de renda. Por outro lado,
há importantes semelhanças nas causas e na cronologia entre o ciclo
econômico da América do Sul e do conjunto dos subdesenvolvidos.
O ajuste na conta-corrente, induzido pelas crises cambiais do fim
da década de 1990 e início de 2000, não somente antecedeu, mas também foi um fator fundamental para o boom. Os principais motivos
que explicam o ajuste em conta-corrente ter sido grande, generalizado e se mantido alguns anos após a recuperação econômica são: a
tendência de aumento da participação desses países nas exportações
industriais; a ampliação do déficit em conta-corrente dos EUA; o forte aumento da demanda chinesa por matérias-primas e um círculo
virtuoso de expansão do comércio e da economia mundial. Além
disso, como observado por Frenkel e Rapetti (2011), a redução do
risco-país não se restringiu a países com déficits em conta-corrente.
Isso ocorreu porque: (i) em um período com elevado dinamismo do

28

Mesmo no período de crescimento mais elevado, entre 2004 e 2011, a expansão
da renda per capita da América Central foi inferior a 2% ao ano, se forem considerados os dados de população e de expansão do PIB de FMI (2014).
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comércio mundial, é mais fácil reduzir o déficit em conta-corrente,
quando for necessário, do que em um cenário de estagnação mundial;
(ii) se um número limitado de países precisa realizar ajuste externo,
é menor o risco de ter desvalorizações competitivas e crises econômicas regionais que prejudiquem o comércio regional e mundial e
piorem os termos de troca, como ocorreu na crise da dívida e durante
a sequência de crise asiática, russa e brasileira.
A partir de 2011, há indicações de que o boom tenha chegado
ao fim. Na América do Sul, os principais indicadores disso são: o
surgimento dos primeiros déficits no balanço de pagamentos, a desaceleração do crescimento em quase todos os países da região entre 2011 e 2014 e a reversão da tendência à valorização do câmbio.
A deterioração das condições econômicas na região não pode ser
atribuída à retirada dos estímulos monetários dos EUA, porque a
adoção de políticas monetárias não convencionais na Europa e no
Japão impediu o aumento na taxa de juros de longo prazo nos países
centrais. Dessa forma, defende-se que o fim do boom na América
do Sul deve-se à combinação de aumento do déficit na balança de
manufaturados, de serviços e de renda, ocorrido a partir de meados
dos anos 2000, com a reversão na tendência de alta dos preços das
matérias-primas, o que aconteceu depois de 2011.
Apesar de o diferencial de crescimento entre os países subdesenvolvidos e desenvolvidos ter diminuído significativamente desde
2012, as implicações geopolíticas, teóricas e econômicas desse boom
continuam bastante relevantes. Em primeiro lugar, a participação
dos países subdesenvolvidos no PIB mundial expandiu-se. Segundo
FMI (2014), teria aumentado de 43% em 2000 para 57% em 2014. O
aumento do poder econômico possivelmente significará, mais cedo
ou mais tarde, maior poder político, militar e comercial.
Em segundo lugar, depois de dois séculos de ampliação da divergência de renda per capita dos países, o período na história
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mundial de maior convergência entre esses dois grupos de países
teria de levar a alguma reavaliação de teses da tendência inexorável à divergência de renda entre os países. Obviamente, por ser um
processo novo e sujeito à reversão, qualquer reexame terá de ser
muito cauteloso. De qualquer forma, o estudo desse fenômeno traz
contribuições importantes a discussões teóricas em relação à possibilidade de desenvolvimento conjunto na periferia.
Em terceiro lugar, a tendência de longo prazo à deterioração dos
termos de troca foi muito reavaliada, em virtude do que foi denominado de superciclo das matérias-primas. Por outro lado, o aumento
significativo da participação dos países pobres no consumo e no
comércio mundial de bens e serviços despertou o interesse de empresas, com implicações nos investimentos diretos externos e nos
investimentos em desenvolvimento de novos mercados. Além disso,
a possibilidade de valorização nominal, por um período prolongado, de moeda de países da periferia alterou a percepção de risco do
investidor internacional.
No início dos anos 2000, muitos emergentes tinham um custo
de emissão de dívida externa extremamente elevado, principalmente se analisado a posteriori. Assim, como crises podem produzir
uma marca duradoura na formação de expectativa dos agentes, é
provável que o atual custo também altere, de modo relativamente
prolongado, a visão dos agentes em relação a uma parte da periferia.
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